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proza

Jums bērnībā sita ar grāmatu pa galvu? Nē? Ne-
ticu. Visiem sit. Man arī sita, daudz un pamatīgi. 
Vecāki, skolotāji, radi — visi pēc kārtas. Tas sākās 
jau kādu četru piecu gadu vecumā. Iedomājieties, 
mazais cilvēks pamazām sāk apjēgt, kas ir pasau-
le un ko šajā pasaulē viņam pasākt, bet te pēkšņi 
— blaukš! — viņam ar grāmatu pa pakausi. Mācies 
lasīt, puika! Re, burtiņš «a», paskat, bet te burtiņš 
«b», un tālāk jau nāks, iedomājies tikai, burtiņš 
«c». Tieši tā — maigi un mīlīgi vienos deminutī-
vos bērniņam ar grāmatiņu pa galviņu: tev nav 
nekādas daļas gar pasauli, tā ir paredzēta pieau-
gušajiem, tev tagad jāmācās žonglēt ar «a», «b» un 
«c». Klapes uz acīm, skaties taisni uz priekšu, kur... 
Nu, un kas tad tur ir? Pareizi, bērniņ, «a», «b» un 
«c», še tev konfektīte.

Skolā viss turpinājās. Labi, lasīt es iemācījos, 
galu galā — cilvēkam pat mūsdienu pasaulē la-
sītprasme dažbrīd tomēr ir nepieciešama, bet ar 
to vien nepietika. Dienu no dienas, gadu no gada 
man dauzīja ar grāmatām pa pakausi. Lasi to, lasi 
šito un to vēl arī, bet uz šo pusi pat nedomā skatī-
ties, tur nekā priekš tevis nav. Atceros, kādā piek-
tajā vai sestajā klasē tika dzīta paurī Poruka Kauja 
pie Knipskas. Skolotāja vienmuļi nez ko klāstīja par 
ētiskās skaidrības un merkantilās pasaules uz-
tveres konfliktu, baltajām drānām, vājuma spēku 
un sazin ko vēl, bet mēs miegainā pacietībā, klu-
sībā aiz niknuma zobus griezdami, klanījām gal-

vas. Tolaik nevienam neteicu, bet tagad atzīšos: 
es izjutu patiesu gandarījumu un prieku par to, 
ka slienainais Cibiņš stāsta beigās atstiepa kājas. 
Lappušu lappusēm Cibiņš ar savu stenēšanu un 
pliekano vāvuļošanu bija mani mocījis, uzdzenot 
gandrīz fiziski sajūtamu nelabumu. Bet nu stās-
tam pienācis gals! Kā lai te neizjūt gandarījumu, 
ja zināms, ka vismaz ar šo grāmatu vairs neviens 
mums pa galvu nesitīs? Taču izdzīvoja Buņģis un 
sazin kas tur vēl, un par tiem var rakstīt citas grā-
matas, ar kurām atkal dauzīt bērniem pa galvu.

Nezinu, kā šim vājprātam tika pāri citi bēr-
ni. Pieļauju, viņiem neskaitāmo sitienu iespaidā 
vienkārši izveidojās pieradums, varbūt pat atkarī-
ba. Tas droši vien norisa neapzinātā līmenī — ja tu 
kādu dienu nesaņem noteikto sitienu devu, rodas 
iespaids, ka pasaulē kaut kas nav kārtībā, un tad 
jau vairs nav tālu līdz tam, ka bērns spers izšķi-
rošo soli — bez dauzīšanas pats pastieps roku pēc 
grāmatas. Turpretī manī izveidojās un pēcāk no-
stiprinājās kas līdzīgs imunitātei. Jo vairāk mani 
sita, jo vairāk ienīdu priekšmetu, ar kuru mani 
sita. Nē, skolotājus un vecākus es neienīdu, jo pat 
ar bērna prātu apjēdzu, ka viņi nav vainīgi — viņi 
paši savulaik ir pārāk bieži un smagi sisti. Tātad 
samaitāti jau kopš bērnības. Taču es apbrīnojamā 
— no šodienas skatpunkta uzskatu, ka mana stūr-
galvība nudien bija apbrīnojama — spītībā neļāvos 
samaitāties. Es pretojos.

Neatceros, cik man bija gadu, kad izdarīju savu 
lielo atklājumu, toties atceros, kā tas notika. To-
laik kopā ar vecākiem dzīvoju mazpilsētas no-
malē, turpat netālu bija pilsētas robeža, aiz tās — 
skrajs mežiņš, kur vietējie staidzināja suņus, bet 
mēs, bērni, visu ko spēlējām. Kārtējo reizi litera-
tūras stundā novests līdz pilnīgam spēku izsīku-
mam, asarām un izmisumam — Brigadere kom-
plektā ar savu Anneli! —, es nolēmu atriebties. 
Atzīšos, toreiz man patiesi palika fiziski nelabi un 
es apvēmos — piepeši pietrūkos kājās, metos lau-
kā no stundas, aulēkšiem brāzos pa garo gaiteni 
uz tualeti un vēmu, vēmu, vēmu. Taču vieglāk ne-
palika. Annele nebija ne uzveicama, ne izvemja-
ma. Tieši tāpēc es nolēmu atriebties. Ak tad pirk-
stiņš sāpot tai ņergai Annelei? Nekas, drīz sāpēs 
ne tikai pirkstiņš.

Mācību gada sākumā, pārskatījis latviešu lite-
ratūras programmu, fāters ar tēvišķīgu un drusku 
tādu kā augstprātīgu smaidu izsniedza man Bri-
gaderes Triloģiju, milzu sējumu pelēkbrūnos vā-
kos, un pavēstīja, ka tā esot laba grāmata un to 
noteikti vajagot izlasīt. Vai nav idiots? Paša dēlam 
ar to biezumbiezo un smago grāmatu pa galvu! 
Bet vecākus neizvēlas, un, galu galā, ne jau viņš 
pats vainīgs pie sava stulbuma. Vainīgas ir tikai 
un vienīgi grāmatas. Bija pavēls rudens, iestūķēju 
Triloģiju aiz jakas, iestaigāju dziļāk mežiņā, iekū-
ru ugunskuru un sadedzināju grāmatu. Žūkšņiem 
plēsu laukā lapas, burzīju un metu mazajā uguns-
kuriņā, ar šausmām gaidīdams, ka kuru katru brī-
di, neganti bļaustīdamies, uzradīsies nikns onku-
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lis ar suni un taujās, ko es te daru un kāpēc gribu 
aizdedzināt mežu. Onkulis neuzradās, toties Tri-
loģiju sadedzināju līdz pēdējai lapai, vienīgi biezie 
vāki negribēja degt un gausi gruzdēja, un kādu 
brīdi vēl tupēju, sildīdams plaukstas pie milzīgās, 
kvēlojošās plēņu kaudzes, par kādu bija pārvēr-
tusies grāmata. Jutos bezgala atvieglots un pat 
tāds kā apskaidrots. Uguns notīrīja visus šos «a», 
«b» un «c» līdz ar Anneli, viņas sāpošo pirkstiņu, 
balto zārciņu un citiem deminutīviem. Pāri palika 
tīri un absolūti melni pelni.

Taču mani turpināja sist. Grāmatas šķīstīšana 
ugunī nebija neko līdzējusi, vien uz mirkli snie-
gusi atvieglojuma sajūtu. Un — kaut kādā mērā 
parādījusi ceļu. Nu es zināju, ko iesākt ar grāma-
tām. Pats par sevi saprotams, ka neķēros klāt ve-
cāku nelielajam grāmatu krājumam — pat savā 
bērna prātā uzreiz sapratu, ka šādā veidā es drīz 
vien uzraušos un mani sitīs vēl vairāk un smagāk. 
«Šausmas, viņš dedzina grāmatas! Deģenerāts! 
Prātiņš par īsu! Jāmāca! Jādresē! Jāsit! Lai lasa vai-
rāk un saprot, ka grāmata ir vērtība!» Apmēram tā. 
Nē, es izvēlējos citu ceļu. Proti, pierakstījos bērnu 
bibliotēkā, turklāt vecāki, nojaušot manu nepati-
ku pret grāmatām, neraugoties uz to, ka tā tika 
rūpīgi slēpta, bija trakā sajūsmā par šo soli. «Puika 
beidzot nācis pie prāta!» Reizi vai pat pāris nedē-
ļā devos uz bibliotēku apmainīt grāmatas. Staigā-
dams gar plauktiem un uz labu laimi izvēlēdamies 

nākamo nelasāmās lasāmvielas devu, aplaidu pie-
sardzīgu skatienu visriņķī, vai kāds neblenž tie-
ši uz mani, un ar žiglu kustību, sirdij bailēs no-
raustoties, vienu vai divus — atkarībā no apjoma 
un svara — sējumiņus pabāzu zem džempera. Pēc 
tam vienā no nākamajām dienām sekoja ugunī-
gais attīrīšanās rituāls. Man nudien bija sajūta, ka 
esmu padarījis pasauli tīrāku, gaišāku un labāku 
— ja ne citādi, vismaz viens bērņuks, varbūt tāds 
pats puišelis kā es, ar šo grāmatu pa galvu neda-
būs. 

Nē, jūs aplami domājat, tajā vecumā es nebi-
ju un nemaz nevarētu būt bijis ko saklausījis par 
Aleksandrijas bibliotēku vai Hērostratu, toties 
krietni vēlāk kaut kādā mērā sajutu gara radnie-
cību ar šo vīru. Diemžēl nav pat saglabājies viņa 
portrets, ko es varētu pakārt virs savas gultas, 
lai, ik rītu mostoties, viņa skarbais skatiens atgā-
dinātu par manu sūtību šaisaulē. Atšķirība starp 
mums vien tā, ka Hērostrats, kā stāsta, ar Artemī-
das tempļa nodedzināšanu tiecies iemūžināt savu 
vārdu, bet es, gluži pretēji, savas izdarības cītīgi 
slēpu no pasaules pārmēru urdīgajām acīm. Man 
nevajag, lai par mani kāds zinātu. Slava mani ne-
interesē. Pilnīgi pietiek ar to, ka es klusi un mierīgi 
realizēju savu sūtību un pats izjūtu kaut nelielu, 
bet tomēr gandarījumu.

Jūs teiksiet, ka tā ir muļķīga rīcība — nosvilināt 
vienu, desmit, kaut piecdesmit vai simt grāmatu 
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un uzskatīt, ka pasaule tāpēc kļuvusi tīrāka. Ie-
pretī vājprātīgajiem grāmatu blāķiem, ar kādiem 
pārbāztas bibliotēkas un grāmatbodes, mans vei-
kums nudien liekas gluži vai smieklīgi niecīgs. Lai 
kāds es būtu dedzināšanas virtuozs un lai dedzi-
nāšanai veltītu kaut 24 stundas diennaktī, man 
neizdosies iznīcināt pat manāmu daļu no pasau-
lē pastāvošajām grāmatām. Taču ir viens mierinā-
jums. Visos laikos ir dzīvojuši cilvēki, kas iznīcina 
grāmatas. Apjēga, ka to nepieciešams darīt, radās 
līdz ar rakstītmākslu, un tālāk jau tā tika nodota 
no paaudzes paaudzē. 

Vajag piemēru? Lūdzu, te tas ir, jūsu acu priek-
šā! Mans vecvectēvs iznīcināja grāmatas. Piekta-
jā gadā pielaida uguni kādai vācu mācītājmuižai, 
bet, lai labāk degtu, vispirms noplēsa mācītāja 
plašās bibliotēkas grāmatām biezos iesējumus un 
sameta lapas istabas vidū. Mans vectēvs bija če-
kists. Viņš pašrocīgi pēc īpaša saraksta bibliotēkās 
konfiscēja aizliegtās grāmatas un pēc tam tās sa-
dedzināja mūsu mazpilsētas čekas mājas kurtuvē. 
Nujā, tēvu varētu uzskatīt par atkritēju, viņš pat 
lasa grāmatas, toties es turpinu, iespējams, pat ģe-
nētiski ieprogrammēto dzimtas tradīciju. Turklāt 
es neesmu pēdējais! Mana meita kādam dzejda-
rim nozaga dzejoļu krājuma manuskriptu un to 
iznīcināja, lai atriebtos viņam par neuzticību. Pēc 
tam viņi gan apprecējās, toties tagad dzejnieks 
nācis pie prāta, vairs neraksta un arī nenojauš, 
kur pirms gadiem pačibēja viņa manuskripts. Pie-
bildīšu, tas viņu arī neinteresē, kas ļauj cerēt, ka 
arī mani mazbērni netiks dauzīti un spiesti lasīt 
grāmatas. 

Un tas ir tikai neliels pasaules fragments! Īs-
tenībā mūsu ir daudz vairāk, vien nelaime tā, ka 
mēs slēpjamies un cits par cita esamību lielākoties 
pat nenojaušam. Bet valdītāji? Skaties, kur gribi, 
daudzi no viņiem ir ieguldījuši milzu pūles, lai iz-
nīcinātu tekstus. Vai viņi bija un joprojām ir muļ-
ķi? Maitas — tas iespējams, bet muļķis par valdī-
tāju nespēs kļūt.

Bez šaubām, pa vienai, pa divām zogot un no-
kurinot grāmatas, pamazām plānoju nākamo soli, 
kas likās gluži loģisks: nevis dedzināt atsevišķas 
grāmatas, bet uzreiz pielaist uguni kārtīgai biblio-
tēkai. Turklāt nemaz nevajag uzreiz skatīties Na-
cionālās bibliotēkas virzienā, iesākumam pilnīgi 
pietiktu ar kādu mazu lauku bibliotēku. Tomēr 
man pietrūka izlēmības. Godīgi sakot, nobijos no 
sekām un labi apzinājos, ka, paliekot uz brīvām 
kājām, es gausi un mierīgi gadu gaitā paspēšu iz-
darīt krietni vairāk, nekā vienā paņēmienā nosvi-
linot tūkstošus un pēc tam nonākot aiz restēm.

Tad nāca atklāsmes mirklis — nebaidos šo epi-
zodi apveltīt ar tik cēlu apzīmējumu. Pirmo reizi 
es skaidri sapratu, ka grāmatas nepastāv neatkarī-
gi no cilvēkiem. Protams, zināju, ka pasaulē ir ļau-
ži, ko dēvē par autoriem un kas raksta grāmatas, 
tāpat arī to, ka aiz katras grāmatas stāv cilvēks, šis 
pats autors, bet tās bija plikas un neko neizsako-
šas frāzes. Autors... Rakstnieks strādā... Izdevnie-

cība… Nē, rakstnieku es neuztvēru kā konkrētu 
cilvēku, autors man bija absolūti bezpersonisks 
radījums, kurš mīt kaut kur tālu, tālu un ar kuru 
es, visticamāk, nekad nenonākšu saskarsmē. 

Taču, šķiet, kādā astotajā klasē mūsu mazpilsē-
tas skoliņā paviesojās īsts rakstnieks, kurš bija sa-
cerējis laikam kādas padsmit grāmatiņas bērniem. 
Ko lai saka... Es gaidīju, ka ieradīsies varens vīrs ar 
skaļu balsi un plašiem žestiem, zem kura soļiem 
drebēs zeme un kura roku vēzieni izsauks vēja 
brāzmas (vai citādi rakstnieka vārda pieminēša-
na vien spētu bērnos izsaukt tādas šausmas?), bet 
atbrauca smieklīgi sīks, žiperīgs vīrelis ar puspliku 
un spīdīgu pauri un nervozi raustīgām kustībām, 
kurš man nez kāpēc atgādināja kašķīgu zvirbuli. 
Vīrelis pāris stundas pusrikšiem šaudījās pa zāles 
priekšu un stutēja uz deguna un uzreiz rāva nost 
savas brilles un muldēja, muldēja, muldēja, nekā-
di nespēdams rimties. Ko viņš muldēja — nudien 
neatceros. Droši vien galīgas muļķības — bērniņi, 
jūs tā un šitā, bet ne šitā un tā... Vai tamlīdzīgi. Ko 
citu bērnu rakstnieks spējīgs izmuldēt. Man jau 
pakaļa metās stīva no ilgās sēdēšanas, un es pats 
savām acīm redzēju, kā pat latviešu literatūras 
skolotāja — tā pati, kura mani gadiem ilgi dauzīja 
ar grāmatu pa galvu —, aizlikusi roku mutei priek-
šā, vairākkārt paslepšus nožāvājās. Kā jums liekas 
— kādas emocijas mani pārņēma jau pēc stundas? 
Pareizi — naids, mežonīgs naids. Iedomājieties, tī-
nis, kurš alkst pēc tiešas saskarsmes ar reālo pa-
sauli, kas ir tik neiedomājami kārdinoša un no-
slēpumiem pilna, spiests klausīties, kā kaut kāds 
zvirbulis divas stundas čiepst vienvienīgos demi-
nutīvos, neaizmirstot pieminēt Anneli un Kauju 
pie Knipskas. Tobrīd nosolījos, ka pienāks laiks, un 
mēs ar šo rakstnieķeli sastapsimies uz šauras taci-
ņas. Sevī nozvērējos, bet man pat prātā nenāca, ka 
šī šaurā taciņa pastāv gluži reāli.

Pārlēkšu pāri daudziem gadiem, kas būtībā bija 
aizpildīti ar Sīzifa darbu. Zagu grāmatas bibliotē-
kās, zagu grāmatas veikalos, zagu grāmatas no pa-
ziņām — un dedzināju, dedzināju, dedzināju. Ap-
precējos, piedzima meita, paaugās, izšķīros (sieva, 
tā kaza, gribēja grāmatas nevis dedzināt, bet lasīt) 
un visu laiku vēlu kalnup savu akmeni. Vai — nesu 
savu krustu. Jo vecāks paliku, jo skaidrāk apzinā-
jos, ka tas, ko daru, ir tikai ilūzija sevis mierināša-
nai. Jā, grāmatu sārts mani patiesi nomierināja un 
darīja laimīgu, bet tikai uz mirkli. Pēc tam paras-
ti sekoja baisa depresija, kad apzinājos, ka mans 
darbs neko nenozīmē pat mazās Latvijas mēro-
gos. Vai kāds izjuta, ka grāmatu palicis mazāk? 
Protams, ne, neviens pat nepamanīja, bet, ja pa-
manītu, noteikti ironiski nosmīkņātu un pagro-
zītu pirkstu pie deniņiem. Tā es dzīvoju — lāgiem 
kluss miers, bet lielākoties melna depresijas bedre 
un savas nevarības apziņa.

Taču tad notika pavērsiens. Iedomāsimies — 
vēls vakars, maza diennakts ieskrietuve Maskač-
kā, kurā pa naktīm nolasījās visādi vietējie žūpas 
un, atzīšos, arī es reizumis piestaigāju, kad depre-
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sijas slogs kļuva pārmēru smags. Ieeju kafejnīcā, 
paņemu simt gramu, apsēžos pie galdiņa, iegrimis 
savās domās. Te pēkšņi man acīs iekrīt kāds sīka 
auguma večuks, kurš, piemeties uz krēsla stū-
rī, strauji žestikulēdams, nez ko aizrautīgi stāsta 
sarunbiedram. Večuks likās kaut kur manīts, un, 
kā jau tas mēdz notikt, mans skatiens nemitīgi at-
griezās pie viņa, bet domas pinās un nelipa nost, 
kamēr neatcerēšos, kāpēc večuks man liekas pa-
zīstams. Paskat, čiepst bez apstājas, lāgiem raustī-
gi palecas uz krēsla kā tāds zvirbulis, norauj bril-
les, pārliecas galdiņam pāri un bezmaz kliegšus 
kliedz sarunbiedram tieši sejā... Lamā valdību, 
stāsta, ka no pensijas nevarot izdzīvot, muld kaut 
ko par grāmatām... Kā tad, tas ir viņš! Bērnu rakst-
nieks, tikai — stipri novecojis, grumbās sačerve-
lējušos seju, zaudējis beidzamās matu paliekas, 
bet žesti gan tie paši, kas pirms pārdesmit gadiem. 
Ļoti slikti, kad, uzlūkojot cilvēku, tu uzreiz atce-
ries, ka viņš uzrakstījis grāmatu. Zārka kandidāts, 
bet vēl grasās rakstīt bērniem? Vai es drīkstu pie-
ļaut, ka pat prātu izkūkojuši večuki sit bērniem pa 
galvu?

Tajā dzertuvē nodirnēju krietni pāri pusnaktij, 
un, iedomājieties, tas ļurba savas muldamdzirnas 
piebremzēja vien tajos mirkļos, kad savajadzējās 
ieraut kārtējo šņabja malku. Bet es rāmi sēdēju, 
arī pa druskai iedzēru, atcerējos seno pasāku-
mu skolā, un niknums manī verda aizvien ne-
gantāk. Tobrīd visi pasaules teksti projicējās šajā 
vienā vienīgajā rakstniekā. Ja viņš to zinātu, droši 
vien no zvirbuļa uzreiz pārkvalificētos par gaili ar 
krāšņu seksti un lepnumā saslietu asti, bet kur nu 
viņam to zināt. Rakstnieki vispār izceļas ar īpašu 
fantāzijas trūkumu — pat savas nāves stundu viņi 
nespēj apjaust, kaut gan tā ir viens no svarīgāka-
jiem notikumiem cilvēka dzīvē.

Tālākais bija gluži likumsakarīgs. Kad bērnu 
rakstnieks piecēlās un turpat pie bāra letes iz-
kampa beidzamos piecdesmit gramus, cēlos arī 
es, izgāju laukā un uzpīpēju. Pagaidīju, kamēr ārā 
iznāk zvirbulis, paietas pārdesmit soļu uz priek-
šu, un tad sekoju viņam. Rakstnieks iegriezās 
vienā Maskačkas šķērsieliņā, tad nākamajā, tad 
vēl, bet es viņam sekoju kā neredzamām ķēdēm 
pieķēdēts. Jau zināju, kas man jādara. Nebiju to 
ar prātu izdomājis, bet tīri intuitīvi piepeši man 
viss bija skaidrs, un pat nobrīnījos, kāpēc man tas 
agrāk nebija ienācis prātā. Tieši pagadījās knapi 
apgaismota ieliņa. Strauji paātrināju soli un drīz 
panācu rakstnieku. Viņš kaut ko saklausīja un 
tramīgi atskatījās pār plecu. Tajā mirklī mana dūre 
ietriecās viņa ģīmī, un dūre man no tiesas smaga, 
par ko cita starpā nācās pārliecināties arī manai 
sievai, kad pieķēru viņu, slepus lasot, bet rakst-
nieks, atcerēsimies, bija ne tikai zvirbuļa uzvedī-
bā un skatā, bet arī svarā, tāpēc pietika ar vienu 
vienīgu bliezienu, lai viņš aizlidotu pa gaisu un 
atsprākleniski nostieptos gar zemi, bet idiotiskās 
brilles sašķīstu pret ietvi. Aiz prieka iesmējos un 
ar palēcienu uzkritu viņam ar ceļiem uz krūtīm. 

Rakstnieka ribu brakšķis un aprautais brēciens — 
manām ausīm tas bija Mocarts komplektā ar Bēt-
hovenu un Bahu piedevām. Iekrāmēju vēl pāris 
reizes pa ģīmi, lai paliek mierīgāks, un tad žņau-
dzu. Daudz tādam zvirbulim nevajadzēja, kakls 
bija tievs un dzīslains, manas lāpstīgās plaukstas 
kā radītas, lai to aptvertu pilnībā, šis vēl drusku 
paraustījās un paspārdījās — un pagalam bija. Ap-
mīzties gan paspēja, maitasgabals.

Pēc tam es bēgu — aulēkšiem pa Maskačkas ie-
liņām, turēdamies ēnā, sargādamies, lai mani ne-
pamana kāds vēlīns garāmgājējs. Pasargdies, ja es 
tagad uzrautos uz mentiem — tagad, kad esmu sa-
pratis savu patieso sūtību šaisaulē! Gadiem tupēt 
aiz restēm tā vietā, lai darītu to, kas man jādara! 
Pasargdies, to gan ne. Taču neviens mani nepa-
manīja, un arī uz mentiem neuzrāvos. Viss bija 
mierīgi, tik vien kā pēc pāris dienām īss nekro-
logs avīzēs un interneta portālos: «Traģiskā nāvē... 
Vairākas paaudzes izaugušas ar viņa grāmatām... 
Miris, bet viņa gars un dvēsele turpinās dzīvot 
tekstos un bērnu sirdīs...» Un tā tālāk. Smējos, la-
sīdams šos nekrologus, un man sagādāja milzu 
pašapmierinātības sajūtu apziņa, ka aiz tiem stā-
vu es. Štrunts, ka neviens to nezina, man pietika, 
ka zināju es.

Nav jēgas pa vienai vien nokurināt grāmatas. 
Nav jēgas nodedzināt kādu bibliotēku, visviens, 
cik liela vai maza tā ir. Kopējo literatūras aina-
vu tas neizmainīs, turklāt vēl jau paliek papild-
metieni un atkārtotās tirāžas. Sīzifa darbs patiesi 
ir absurds. Daudz pareizāk ir nevis dedzināt jau 
sarakstītās grāmatas, bet nogalināt rakstniekus. 
Šādā veidā es iznīcināšu tās grāmatas, kuras vēl 
nepastāv un par kurām, visticamāk, to iespējamais 
autors vēl pat nenojauš. Es gādāšu par nākamību 
— iznīcināšu neuzrakstītās grāmatas.

Bērnu rakstnieku jūs, iespējams, jau sen esat 
aizmirsuši, toties nākamo noteikti zināt visi — tas 
ūsainais jefiņš, kuru jau četrdesmit gadu vecumā 
nokrustīja par dzīvo klasiķi, kurš klīda pa pasauli, 
gaisā paslietu degunu, apkārt nekā neredzēdams, 
un publiski mēdza lielīties ar savu grāmatu tirā-
žām un honorāriem. Atcerieties, pilnas avīzes bija 
ar ziņām par traģisko negadījumu jūrā? Rakst-
nieks noslīcis, turklāt seklumā — it kā krampis sa-
rāvis kāju, it kā piemeties mikroinfarkts. Muļķī-
bas, protams, ne tur krampji, ne infarkti. Es viņu 
noslīcināju. Vasarā rakstnieks vismaz pāris reizes 
nedēļā kāpa vilcienā un brauca uz Kalngali pel-
dēties. Nu briesmīgi patika viņam tie ūdeņi — šai 
ziņā man paveicās, jo atšķirībā no bērnu rakstnie-
ka jefiņš naktīs pa krogiem nemēdza vazāties un 
citur diez vai man izdotos viņu vienatnē notvert. 
Šis aizbrauc, paklāj dvielīti, noģērbjas, sēž un kai-
fo saulē. Es apmetos pārdesmit metru nostāk. Je-
fiņš pašķielē uz mani, nenovaldās un aizvācas tā-
lāk — sagribējās vientulību, mana sabiedrība, redz, 
šim par sliktu. Lai jau tiek vientulība — pēdējo rei-
zi. Tālākais bija pavisam vienkārši. Pagaidīju, ka-
mēr viņš izkarst un ielien jūrā nopeldēties, sekoju, 
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pabāzu galvu zem ūdens un turēju, iespiestu ar 
seju jūras dibena cietajās smiltīs. Paspārdījās gan, 
bet kur nu tādam intelbeņķim mēroties spēkiem 
ar mani. Beigto klasiķi atrada tikai aiznākamajā 
dienā, izskalotu kilometrus piecus nostāk. 

Pēc tam bija tas dzejnieks, kuram uzstājo-
ties seja mūždien palika ķieģeļsarkana un kurš 
no skatuves blēja aizkauta auna balsī. Vispār par 
dzejnieku drusku šaubījos — tak tomēr sarakstī-
jis labi ja kādas sešas septiņas plānas grāmatiņas, 
tajās tik īsas rindas un kopskaitā tik maz vārdu 
un burtu... Necik daudz ļaužu viņš nav samaitā-
jis, nemaz nerunājot, ka ar viņa mīksto vāku grā-
matiņām būtu liela jēga sist bērniem pa galvu. Ja 
reiz slepkavot, tad slepkavot kārtīgus prozistus, 
kas raksta biezus sējumus, kuros daudz lappušu, 
rindu un burtu. Taču tobrīd jau man bija parādī-
jusies tīri egoistiska kolekcionāra interese. Viens 
bērnu rakstnieks man ir, viens prozists arī, pilnī-
gākai ainai pietrūkst dzejnieka, bet pēc tam kādu 
kritiķi, kādu literatūrzinātnieku... 

Dzejnieks varēja sagādāt problēmas — viņš bija 
liela auguma, plecīgs un neganti stiprs, tāpēc izvē-
lējos pagalam primitīvu slepkavošanas paņēmie-
nu — ar armatūras stieni no mugurpuses. Tā sakot, 
prasti, toties ātri un droši. Gandrīz komiski, bet 
vislielākās grūtības sagādāja armatūra — kā jums 
liekas, cik laika un spēka prasa ar metāla zāģīti 
pārvīlēt pusotra centimetra diametra metāla stie-
ni, lai iegūtu vajadzīgā garuma un pietiekami pa-
rocīgu sitamo? Īpaši, ja mājās nav skrūvspīļu. Bet 
arī ar to tiku galā. Nozāģēju apmēram pusmetru 
garu stieņa gabalu, ko ērti varēja aizbāzt aiz jostas 
un paslēpt zem virsjakas. Galu pat notinu ar izo-
lācijas lentu, lai labāk iegulst rokā.

Tovakar dzejniekam bija uzstāšanās kādā klubi-
ņā. Aizgāju, paklausījos, nez kuro reizi nospļāvos. 
Un šādu štrunta burtu kombināciju dēļ viņam ap-
kārt spieto visādu vecumu sievietes un reizēm pat 
vēl honorāru samaksā?! Nu nē, paldies, tas nav 
priekš manis. Pasaule paliks tīrāka, gaišāka un 
mierīgāka, ja no tās tiks izdzīti dzejdari. 

Dzejnieks vairs pasauli nemaitā. Kad viņš, ro-
kas kabatās sabāzis, slāja cauri Vecrīgai mājup, 
vienkārši piegāju no mugurpuses un pamatīgi 
uzbliezu ar armatūru, gan ne gluži pa pakausi — 
kas zina, cik viņam ciets galvaskauss —, bet sāniski 
mazliet virs labās auss, jo tur atrodas tāds jutīgs 
punkts, kas acumirklī cilvēku izslēdz. Taisnību sa-
kot, es pat nezināju, ko iesāktu, ja dzejnieks si-
tienu pārdzīvotu, apcirstos un kluptu man virsū. 
Droši vien aizbēgtu. Bet dzejnieks nepārdzīvoja. 
Pēc tam policija ilgi meklēja Vecrīgas huligānus, 
kas gribējuši vienkārši aplaupīt dzejnieku, taču 
pāršāvuši pār strīpu, netīšām nosituši. Bet es savā 
nodabā turpināju smieties.

Tā tas turpinājās. Beidzot mana dzīve bija iegu-
vusi jēgu. Līdzko manīju, ka kārtējo reizi slīkstu 
depresijas rāvā, nositu, nodūru, nožņaudzu, pa-
grūdu zem vilciena kādu rakstnieku, un uzreiz 
pat vistumšākajā naktī uzspīdēja saule. Neuz-

rakstīto grāmatu bibliotēka krājās un brieda aiz-
vien lielāka. Skatīju to iztēles acīm kā garumgaras 
plauktu rindas, un katrs tajos ievietotais sējums 
sagādāja milzu gandarījumu — gluži tāpat arī kat-
ra kapu kopiņa, kas parādījās ar manu gādību.

Bet, ziniet, vecums. Muļķības, ka vecums ne-
esot šķērslis. Un kāds vēl! Zūd spēki un reakcijas 
ātrums, locītavas kļūst stīvas, saasinās hroniskās 
kaites, maitājas redze... Neesmu vairs nekāds da-
rītājs, kaut arī vēlēšanās joprojām ir. Tāpēc es no-
lēmu pielikt punktu. Tādu treknu un simbolisku 
punktu. Ar autori, kuru kāds kritiķis nokrustīja 
par latviešu Agatu Kristi. Vislasītāko, viszināmā-
ko, vispopulārāko. Viņa viena pati pamanījusies 
pierakstīt vai veselu grāmatplauktu. Tiesa, viņa 
gan jau stipri padzīvojusi, vecāka pat par mani, 
tāpēc neko daudz vairs nepaspēs sarakstīt, bet šā 
vai tā doma man likās tik kārdinoša, ka nespēju 
novaldīties. Sastapsies divi cilvēki, kas lielā mērā 
nosaka latviski sarakstīto grāmatu skaitu.

Noskaidroju, ka detektīvu autore vasarā mīt 
vienatnē savās lauku mājās un strādā. Gūgļa kar-
tes vēstīja, ka mājas ir pietiekami nomaļas, kas no-
zīmē, ka viņas brēcienus pēc palīdzības, ja tādus 
pieļaušu, neviens nesaklausīs, bet, ja rakstniece 
iedomāsies, ka varēs aizbēgt no manis, es viņu 
turpat blakus mājām panākšu. Štrunts par ma-
niem daudzajiem gadiem un stīvajām locītavām, 
viņai gadu nav mazāk, turklāt viņa ir resna un diez 
vai ātri spēs paskriet. Jūs jautāsiet — kāpēc tādas 
domas, ja citi rakstnieki nekur no manis nespru-
ka? Šoreiz biju iecerējis visu nostrādāt bez steigas 
un ar eleganci. Proti, detektīvu autorei vispirmām 
kārtām pastāstīšu, kas viņu sagaida, bet pēc tam 
mēģināšu iztirpināt — kāda suņa pēc viņa smērē 
papīru? Kāpēc maitā ļaužiem smadzenes? Ko lai 
dara, reizumis man patīk teatrāli žesti, un tas ne-
kas, ka būšu vienīgais skatītājs un arī izrādes da-
lībnieks, jo otrs iestudējuma beigas nesagaidīs. 
Galu galā, dzīvojam taču savam priekam un rei-
zumis šādas tādas vaļības varam atļauties.

Pie detektīvu autores mājām piebraucu kriet-
ni pēc pusnakts. Klusums — kā jau laukos, vien 
kaut kur tālumā griež grieze. Mēnesnīca. Viens 
apgaismots logs. Redzams, ka rakstniece sēž pie 
galda un klabina pa portatīvā datora taustiņiem. 
Pelnutraukā kūp cigarete, blakus kafijas tase. Tik 
banāli, ka bezmaz riebjas. Nospļāvos turpat ārpu-
sē pie loga.

Neko daudz necerēdams, paraustīju ieejas dur-
vis, kas izrādījās neaizslēgtas. Būtu aizslēgtas — 
nekas, iekāptu pa logu. Izvilku no kabatas Švei-
ces armijas nazi un atlocīju asmeni. Klusi izzagos 
cauri priekšnamam, virtuvei — durvis iečīkstējās 
pavisam neganti, un tur jau viņa bija — pie rak-
stāmgalda ar muguru pret mani. Fotogrāfijās, 
protams, biju redzējis detektīvu rakstnieci, tāpēc 
zināju, ka viņai daudz par daudz kilogramu, bet 
man pat prātā nenāca, ka viņa tik resna. Tāda kār-
tīga siena guba. Kā mans knapi desmit centimet-
rus garais naža asmens izurbsies cauri biezum-

Guntis Berelisproza



7

Tu palasi 
manus 
gabalus, tad 
sapratīsi, 
ka līķus 
vajag kraut 
grēdās, mērīt 
steros un 
kubikmetros. 
Tonnās!

biezajam speķa slānim? Kā es vispār tikšu galā ar 
šo miesas blāķi?

Rakstniece nez ko noņurdēja zem deguna un ar 
visu krēslu pagriezās pret mani.

— Doga noglāstīšana neatvieglo krupja norīša-
nu, — viņa teica zemā balsī, īdzīgi novaikstījās un 
aizpīpēja nākamo cigareti.

Es skaļi noriju siekalas. Drusku kauns atzīties, 
bet manā darbā pat gadu desmitiem ilga pieredze 
neko nedod. Tu uz katru slepkavību uztraucies 
līdz ārprātam un dari to kā pirmoreiz. Un tagad? 
Ko tagad? Ja nevis šausmās bļauj, bēg vai, gluži 
pretēji, sastingst ieplestām acīm un pavērtu muti, 
bet pavisam lietišķi saka: «Doga noglāstīšana ne-
atvieglo krupja norīšanu…»

— Es atnācu... — pavēstīju un parādīju rakstnie-
cei nazi.

— Redzu, ka atnāci. Nu, un?
— Man ir pamatotas aizdomas, godājamā rakst-

niec, ka tu šo vakaru nepārdzīvosi.
— Nu, un? Tu labāk pasaki — «Doga noglāstīša-

na neatvieglo krupja norīšanu». Tas ir labs virs-
raksts romānam vai tīrs sūds?

— Par ko ir tajā romānā? — man paspruka jautā-
jums, un es apsēdos uz dīvāna malas.

— Nezinu. Vēl nav uzrakstīts. Ja nosaukums 
labs, tad vērts sākt.

— Jūs te pie mums tāds milzu bars rakstnieku 
esat... Bijāt... Es to baru krietni paretināju. Viņi 
vairs nekā neuzrakstīs, — es, mēģinādams de-
monstratīvi nežēlīgi vaibstīt lūpas, uzskaitīju no-
galēto rakstnieku vārdus. Taču prātā malās dogs 
un krupis. Kāpēc dogs, kāpēc krupis, kāpēc jā-
glāsta dogs, kāpēc jārij krupis? Kāda tam visam 
jēga?

— Ej, nu ko tu te kā tāds diegabiksis, — rakst-
niece atmeta ar roku. — Atradis, ar ko lielīties. Cik 
tad tev tur to līķu ir, tik kāju pirkstus vajag pa-
ņemt palīgos, lai saskaitītu. Tu palasi manus gaba-
lus, tad sapratīsi, ka līķus vajag kraut grēdās, mērīt 
steros un kubikmetros. Tonnās! Apokalipse — tā 
ir katarse!

Klusēju. Nez, ko jūs atbildētu uz dogu un kru-
pi?

— Man tomēr liekas, ka tas ir lielisks nosau-
kums. Kā viņš skan! Tu vispār zini, kāpēc es tik 
labi rakstu?

— Nezinu. Neesmu lasījis nevienu tavu grāma-
tu. Un nelasīšu arī.

— Ko tu te man fleitē! Visi ir lasījuši. 
— Bet es neesmu.
— Muldi. Ja reiz esi atvilcies, varu pastāstīt. Zini, 

vecums… Jaunības atmiņas iegūst īpašu vērtī-
bu… Gribas parunāties… Kurš cits mani labāk 
sapratīs, ja ne otrs tāds pats? Atceries vienu no 
maniem pirmajiem romāniem. Nu, to pašu — Es 
esmu tava lellīte, sirds. Bet tas nebija pirmais. Pirms 
tā bija vēl daži. Nav no svara, kādi. Neviens tos 
nepirka, neviens nelasīja, nevienam tie neintere-
sēja. Neinteresēs arī — es zinu. Pat man pašai tie 
neinteresē. Detektīvi, protams, līķi arī tur kāds 

kubikmetrs salasīsies, bet, nu, tādi nepareizi. Ie-
domājies, es, jauns skuķis, tak normālu līķi nebiju 
redzējusi, ja nu vienīgi bērēs, bet tur jau visādas 
kosmētikas kārtu kārtām pa virsu. Tad man pa-
rādījās čalis, tāds īsts, kurš katru rītu mani mo-
dināja ar frāzi: «Es esmu tava lellīte, sirds.» Katru 
rītu! Lellītis atradies! Ņuņņa, nekas vairāk. Vien-
reiz man tā ņuņņāšanās riktīgi piegriezās, un es 
viņam vienkārši ietriecu ausī adāmadatu. Pēc tam 
visu nākamo nakti cīnījos ar līķi, kamēr dabūju 
to prom un paslēpu visas pēdas. Bet vismaz prāts 
bija mierīgs, un galvā jau sāka veidoties nākamā 
detektīva aprises. Tur galvenā varone ietriec ausī 
adāmadatu savam mīļākajam, lai beidz maitāt gai-
su, bet policija pēc tam jūk prātā, nespēdama at-
rast īsto noziedznieku. Tāds īsti psiholoģisks de-
tektīvs.

— Ak tā… — teicu, aizlocīju nazim asmeni un 
iebāzu kabatā.

— Nuja, pēc tam, kad detektīvs iznāca, tika tul-
kots sazin cik valodās un saņēma visas iedomāja-
mās balvas, amats man bija rokā. Ja vispār raksti, 
tad raksti tikai par īstām lietām, kuras esi izlaidis 
caur sevi. Drusku padzīvo, apjēdz visu to psiho-
loģiju, bet pēc tam — adāmadatu ausī. Un beigta 
balle. Nu, nav svarīga tā adata, var izdomāt visu 
ko citu. Var ar īlenu, var ar gāzi, var nogrūst no 
devītā stāva balkona, var pakārt un ko tik vēl ne. 
Mums, rakstniekiem, iespēju daudz. Tā man tie 
līķi pamazām krājās, kamēr, paskat… — rakstnie-
ce pamāja uz grāmatplaukta pusi. Piecēlos un pie-
gāju tuvāk. Tas bija aizpildīts ar viņas grāmatām 
daudzās valodās. 

— Tu gribi teikt… — kaut kā nemācēju izdomāt 
teikumam turpinājumu.

— Ko tad vēl citu? Bet tu atnāc un stāsti, un lie-
lies — tu to, šito un vēl to… Jokains eksemplārs 
esi. Prasts diletants. Tāpēc jau es saku — mums, 
rakstniekiem, iespēju daudz. Tik daudz, ka tu pat 
iedomāties to nespēj. Bet, pirms ejam tālāk, es to-
mēr gribētu dzirdēt. «Doga noglāstīšana neatvieg-
lo krupja norīšanu» — ir labs nosaukums vai ne? 
Tu drusku drēbi pazīsti, tev varētu ticēt. Tas kru-
pis tur ir labs, bet man drusku šaubas par dogu. 
Varbūt spaniels vai haskijs? Vispār kaut kāds ma-
lamuts?

Es noliedzoši papurināju galvu, bet pēc tam 
piekrītoši pamāju.

— Nav jau man nemaz tik viegli, — rakstniece 
smagi nopūtās. — Saproti, vecums, stīvas locīta-
vas, kauli arī sāp… Kur nu es vairs ar tām adām-
adatām…

Nu gan man sametās bail. Piecēlos, šķībi pa-
smaidīju un ātri, ātri izgāju laukā, tumšajā priekš-
namā vēl kaut ko ar blīkšķi apgāzdams. Iekāpu 
mašīnā un braucu mājup. Nezinu, vai vecā mai-
ta uzrakstīja to gabalu Doga noglāstīšana neatvieglo 
krupja norīšanu. Iemitu kārtējā depresijas bedrē — 
droši vien tagad jau līdz nāves stundiņai. Ja viens 
prātu izkūkojis sievišķis satriec lupatās tavu mūža 
darbu — kā jūs justos?  Ê

Guntis Berelisproza
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Diena, kad neieradās Brežņevs
Kādā dienā pamatīgi nokaitināju savu mam-

mu. 
«Mammīt, mammīt,» es viņu tincināju, «mam-

mīt, kā tev liekas — ja Brežņevs atbrauktu uz 
mūsu ciemu, vai par to noteikti zinātu viss 
ciems?» 

Mamma uzsprāga, viņa bija tikpat nikna kā 
reizē, kad viņai pajautāju, ko viņa mīl vairāk — 
māsu vai mani. 

«Kāds ciems, kāds vēl mūsu štrunta ciems, 
Brežņevs taču ir tik ļoti aizņemts, ka viņam nav 
laika pat atbraukt uz Rīgu, kur nu vēl uz mūsu 
ciemu! Un ko, tavuprāt, viņam te vajadzētu da-
rīt, pie kā tad viņš te brauktu?! Pie tevis, vai?»

Lieta tāda, ka man bija v ī z i j a — Brežņevs at-
brauc uz mūsu ciemu, iet pāri koka tiltiņam virs 
mazās, rudens lapām piebirušās upītes un iekrīt, 
iekrīt rūsas krāsas ūdenī un slīkst, un mūsu ģi-
mene, kas tur pilnīgi nejauši ir patrāpījusies, ar 
mani priekšgalā viņu izglābj. Un par valsts va-
doņa glābšanu mūsu ģimene saņem visādas pa-
teicības — dzīvokli Rīgā, mašīnu, daudz naudas, 
foršas drēbes, končas, banānus, baltās slidas — 
vārdu sakot, visu ko, kā nu mums tur trūka.

Savā vīzijā es ļoti skaidri redzēju vietu, kur tas 
notiks, — tā būs viena no straujās upes piete-
ku artērijām, ar sarkanbrūniem rūdas putekļiem 
uz lēnās virsmas, zem kuras nemanāmi griežas 
atvaru propelleri; tur, kur pirmās brūnās la-
pas bezpalīdzīgi riņķo neredzamā ūdensvirpuļa 
gropītēs kā uzvilkts un aizmirsts rotaļu vilciņš; 
tur, kur vakara gaisma caur kokiem krīt ūdenī 
laideni kā senlaicīga tērpa krokas… tur. Vienu-

vārdusakot, man viss bija ļoti skaidrs, trūka tikai 
precīzas informācijas par dienu, kad uz mūsu 
ciemu atbrauks Brežņevs.

Utis
Kādā dienā pirmās stundas laikā klasē ieslī-

dēja trīs sievietes baltos virsvalkos. Mums bija 
jāsēž mierīgi ar zemu noliektām galvām, ska-
toties uz saviem ceļgaliem vai apavu purniem, 
kamēr viņas bez skaņas pārvietojās starp solu 
rindām, žigli kā multfilmu fejas pieskārās mūsu 
matiem un klusi aizplīvoja tālāk. Aizejot viņas 
dažus skolēnus paņēma līdzi. Viņi atgriezās no-
skūtām galvām un smirdēja pēc sēra, izņemot 
skolnieci Z, kura skaļi kliedza un neļāva aiztikt 
savus matus. Dienā, kad tas notika, skolnieces Z 
vecākajam brālim — skolniekam J no citas klases 
— bija jāiet uz skolotāju istabu zvanīt un infor-
mēt par notiekošo vecākus. Pēc zvana vecākiem 
skolnieks J informēja mūsu klases audzinātāju: 
«Mamma teica — ja Z neklausa, lai dod viņai pa 
dirsu.»

Vectēvs Fricis
Kādā dienā mēs pamatīgi izjokojām manas 

klasesbiedrenes R vectēvu. Manas klasesbied-
renes R vectēvs bija šausmīgi vecs un galīgi ne-
ciešams. Viņu pat vairs neaicināja uz skolu kā 
sarkano strēlnieku stāstīt par varonīgajām kara 
gaitām, jo viņš pats īsti nesaprata, ko muld. Vēl 
pionieru vadītājai E nepatika, ka R vectēvu sauc 
Fricis. E mums teica, ka lielās klases vienmēr 
smejoties, kad viņa piesaka, ka Fricis tūlīt stās-
tīs, kā varonīgi cīnījies pret okupantiem. Kāpēc 
lielās klases smejas, mums paskaidrots netika. 

Mums ar R patika vectēvu Frici visādi izjokot, 
bet bija arī drusku bail, jo viņš slikti dzirdēja un 
bija neprognozējams, tāpēc izjokošanu parasti 
veicām no attāluma. Lielākais joks sanāca dienā, 
kad mēs ceļmalā atradām beigtu kaķi, aiznesām 
to uz vectēva Friča istabu un apguldījām gultā. 
Tad pagājām tālāk aiz mājas stūra un pilnā balsī 
saucām: «Vectētiņ, vectētiņ, tavā istabā tikko ie-
skrēja kaut kāds svešs kaķis, paskaties, vai viņš 
nav ielēcis tavā gultā!»

Aģitbrigāde
Kādā dienā skolā mūs jau atkal priecēja  

jauns aģitbrigādes priekšnesums, kas svētku lai-
kā ar dažādu tematisku montāžu palīdzību iz-
glītoja skolas audzēkņu kolektīvu. Lielā Tēvijas 
kara tādā un tādā gadadienā aģitbrigāde bija sa-
gatavojusi montāžu, kurā uzskatāmi tika ilus-
trēti upuri un zaudējumi. «Piemēram, Baltkrie-
vijā bojā aizgāja katrs ceturtais,» aģitbrigādes 
dalībniece K paziņoja, tad pagriezās pret citiem 
montāžas izpildītājiem, ar pirkstu iebakstīja 
krūtīs katram ceturtajam zēnam un skaļi ieklie-
dzās: «Tātad — tu, tu un arī tu!...» Zēni, uz ku-
riem aģitbrigādes dalībniece K norādīja, mēmi 
nokāra galvu, paspēra soli atpakaļ un it kā iz-

Kristīne Želve

Kādā dienā 
Stāsts
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stājās no uzveduma. Tajā dienā viņu ieguldījums 
montāžā bija beidzies.

Pārvelkamās kājas
Kādā dienā manai māsai no skolas gardero-

bes tika nozagtas pārvelkamās kājas. Māsa mani 
informēja, ka redzējusi savas pazudušās zanda-
les kājās paralēlklases skolniecei V. Es apturēju 
skolnieci V uz trepēm starp pirmo un otro stā-
vu un pieprasīju māsas pārvelkamās kājas atdot 
pēc piederības. Skolniece V atteicās to darīt un 
parādīja man zandaļu apakšu. Uz papes zolēm 
ar melnu flomāsteru bija uzrakstīts skolnieces 
V uzvārds. Tā kā mana māsa jau bija atpazinusi 
savas pārvelkamās kājas, es nenoticēju skolnie-
ces V uzrādītajiem pierādījumiem. Starp mums 
sākās vārdu pārmaiņa, un apkārt sapulcējās citi 
skolēni, kas notiekošajā neiesaistījās. Kādā brī-
dī es psiholoģiski vairs nespēju izturēt skolnie-
ces V atklātos melus un atsacīšanos labot savu 
kļūdu, tāpēc saķēru viņu aiz matiem. Arī skol-
niece V saķēra mani aiz matiem. To izdarīt bija 
grūti, jo mums abām bija diezgan īsi mati, un 
tas ierobežoja mūsu kustību iespējas. Neviena 
no mums nebija ar mieru pirmā pārtraukt kon-
fliktu, tāpēc kādu laiku mēs nekustīgi stāvējām 
kāpņu laukumiņā starp pirmo un otro stāvu, 
cieši saķērušās un sažņaugtās dūrēs turot vie-
na otras matus, līdz iejaucās mācību pārzine GB 
un lika mums paskaidrot notiekošo, ko arī tikko 
izdarīju.

Krievu valodas atklātā stunda
Kādā dienā mūsu klasē bija atklātā krievu 

valodas stunda. Tas nozīmēja, ka stundu mo-
nitorēja (toreiz gan lietoja citādu vārdu, kuru 
neatceros) kāds cits pedagogs, mācību pārzine, 
direktore vai pat viesi no rajona vai Izglītības 
ministrijas. Dienā, kad notika krievu valodas 
atklātā stunda, pirmo pie tāfeles izsauca mani. 
Man bija jāstāsta, ka dzīvojam un mācāmies tā, 
kā mums novēlējis lielais Ļeņins. Pēc manas uz-
stāšanās krievu valodas skolotāja KLZ šausmīgi 
sanervozējās, jo es pateicu «большой Ленин», 
bet pareizi bijis jāsaka «великий Ленин». No-
sarku un pārdzīvoju savu kļūdu. Pēc tam skol-
niekam M uz tāfeles dažādos locījumos bija jā-
uzraksta teikums: «Лиса спалa в лисий норе.» 
Diemžēl skolnieks M uztraukumā sajauca krie-
vu alfabēta burtu «п» ar latviešu alfabēta bur-
tu «p», kā rezultātā uz tāfeles uzrakstīja: «Лиса 
сpалa в лисий норе.» Skolotājai KLZ vairs ne-
bija spēka mūs publiski labot, tāpēc viņa domās 
uzlika sev «шaпky-невидимkу» un lēnītēm vir-
zījās tuvāk tāfelei, lai ar piedurkni neuzkrītoši 
notīrītu «p» garo kājiņu, bet visa klase notikušo 
jau bija pamanījusi, smējās, sabikstījās, ķiķināja, 
un, lai arī pieklājīgākie audzēkņi seju aizsedza ar 
burtnīcu, tas viss no malas bija labi pamanāms, 
ko komisija diemžēl arī novēroja un raidīja sko-
lotājas KLZ virzienā dusmīgus skatienus, un 

vispār tā atklātā krievu valodas stunda beigās 
galīgi izgāzās, ai.

Olimpiāde
Kādā dienā notika negaidīts brīnums.
1980. gada vasaru es pavadīju laukos pie sa-

viem vecvecākiem. Tas bija manos Latgales lau-
kos, kur galīgi nebija, ko darīt, jo grāmatu tur 
nebija (izņemot Bībeli, divas lūgšanu grāma-
tas un Baznīcas kalendāru), bet slaukt govis vai 
cirpt aitas es biju par kuslu, tāpēc daudz lai-
ka pavadīju pie televizora, skatoties Maskavas 
olimpiādi un zaļā bloknotā ar olimpiskā lācīša 
attēlu uz vāka pierakstot olimpisko spēļu rezul-
tātus dažādās disciplīnās. Bieži jutu līdzi zvied-
ru sportistiem, jo biju pazīstama ar zviedru 
rakstnieces Astridas Lindgrēnes darbiem. To es 
nevienam neteicu, jo neviens man arī neko ne-
prasīja par šo jautājumu. Vēl tajā vasarā es nesu 
Jēzum ēdamo uz piemājas birztalu. Dievam es, 
protams, neticēju, bet pieļāvu iespēju, ka viņš ir, 
tāpēc zem bērziem atstāju Jēzum cepumus dzīv-
nieku figūriņu formā, saldās kukurūzas nūjiņas 
vai sojas šokolādi ar olimpisko simboliku uz ie-
pakojuma, kas man pašai negaršoja. Sojas šoko-
lāde negaršoja arī Jēzum, jo to vienmēr atradu 
starp koku saknēm saulē izkusušu un saķepušu 
atšķirībā no cepumiem un kukurūzas, ko Jēzus 
labprāt baudīja. Dienā, kad Jēzus beidzot apēda 
manu sojas šokolādi, zviedru sportisti neizcīnīja 
nevienu medaļu, bet PSRS — 12.

Diena, kad nomira Brežņevs
Kādā dienā pēc garā starpbrīža mēs ar klases-

biedrenēm I, I, A un K kāpām augšā uz mācī-
bu telpu, un sagadīšanās pēc nākamā bija krievu 
valodas stunda pie jau minētās skolotājas KLZ. 
Mūs sagaidīja vairāki klases zēni. Viņi izskatījās 
samulsuši un pacilāti.

«Jūs dzirdējāt, Brežņevs esot nomiris?» viņi 
pusčukstus uzdeva jautājumu. Mums šādas in-
formācijas nebija. 

Pie klases aizmugurējās sienas bija piestipri-
nāts plakāts — Brežņevs kādam māj, neatceros, 
vai ar roku, vai pušķi, kurā ir puķes, pārsvarā 
neļķes, un tā kā bikli smaida. «Tur viņš vēl tik 
priecīgs, neko nenojauš,» nočukstēja klases-
biedrene M. Viņa bija klases labsirdīgākā un 
izpalīdzīgākā meitene, pēc tam savā dzīvē viņa 
vairākus vīriešus izglāba no alkoholisma. 

Noskanēja zvans, bet neviens pedagogs pie 
mums neieradās un stunda netika noturēta. Tā-
dējādi mēs paši sapratām, ka Brežņevs tiešām ir 
nomiris.

Aizvietotāja
Kādā dienā uz mūsu krievu valodas stundu 

skolotājas KLZ vietā tika atsūtīta Aizvietotāja. 
Klasesbiedrene A iepriekš bija dzirdējusi, kā viņa 
garajā starpbrīdī skolas kopgaldā saka skolotā-
jai IS: «Kакaя там любовь в сорок лет, но если 
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здоровье позволяет, нaдo замуж выходить.» 
Dienā, kad notika Aizvietotājas pirmā stunda, 
klasesbiedrene A mūs (tajā skaitā klases zēnus 
O, Ģ un A) informēja par šo sarunu, un mums 
par to bija liela smiešanās.

Aizvietotāja paskatījās uz mums un noteica: 
«Смех без причины — признак дурачины!»

Kamēr viņa to teica, skolnieks O ar pirk-
stu slepus norādīja uz Aizvietotāju, mēs sākām 
smieties vēl skaļāk, un mums pievienojās visa 
klase, bet Aizvietotāja, mūsu atbalstošo smieklu 
iedrošināta, atkārtoja to vēl pāris reizes un pati 
smējās līdzi.

Sarkanie ciemiņi
Kādā dienā vairākas klases meitenes attei-

cās piedalīties fiziskās kultūras stundā, jo vi-
ņas esot apciemojuši sarkanie ciemiņi. No 
stundas uz stundu šādu meiteņu kļuva arvien 
vairāk. Īpaši intensīvi sarkanie ciemiņi mei-
tenes sāka apciemot, kad fizisko kultūru pa-
sniegt ieradās praktikants no Fiziskās kultū-
ras institūta. Meitenes pirms stundas piegāja 
pie praktikanta un, viņam cieši acīs skatoties, 
sazvērnieciski čukstēja: «Skolotāj, mēs šo-
dien nevaram, mums sarkanie ciemiņi!» Ar lai-
ku meitenēm atlika tikai pieiet pie viņa, ievilkt 
elpu un pavērt muti, lai teiktu: «Skolotāj, mēs 
šodien nevaram, mums…», kad praktikants 
pats viņas pārtrauca un sasarcis atgaiņājās:  
«Labi, labi, meitenes, ejiet, sēdiet malā, atpū-
tieties!» Un aši metās novadīt fiziskās kultūras 
stundu ar pārējiem audzēkņiem.

Bet kādā dienā praktikants negaidot nostā-
dīja mūs ierindā un palaida apkārt kalendāru, 
kurā bija sarakstīti visu klases meiteņu uzvār-
di un tiem pretī — ap datumiem savilkti sarkani 
rimbulīši! «Esmu šeit atzīmējis jūsu klases skol-
nieču ciklu,» viņš kliedza, «un gribu jums darīt 
zināmu, ka skolniecēm A, K, K, L, Z, S, D un M 
ir nepieciešama steidzama hospitalizācija, jo vi-
ņas jau tik un tik mēnešus no vietas nepārtrauk-
ti asiņo!» Vairākas skolnieces sāka raudāt un pa-
meta telpu, pie tam skolniece S centās uzspļaut 
fiziskās kultūras pasniedzējam praktikantam. 
Pēc tam sarkanie ciemiņi mūs apciemoja daudz 
retāk, bet skolniece S vispār mainīja skolu.

Ginekoloģe
Kādā dienā uz mūsu skolu tika uzaicināta gi-

nekoloģe, lai sniegtu mums nepieciešamo infor-
māciju. Sākumā mēs kautrējāmies piecelties no 
sola, iznākt klases priekšā un uzdot viņai savu 
jautājumu. Tad sasarkusi piecēlās skolniece B no 
paralēlklases un uzdeva jautājumu, vai pirmajā 
reizē var pārgulēt ar zēnu. Visi šausmīgi smējās, 
ginekoloģe mūs apklusināja un paskaidroja, ka 
pirmajā reizē noteikti ne. Tad ginekoloģe teica, 
lai mēs jautājumus labāk rakstām uz lapiņām un 
iesūtām viņai un, kamēr mēs domāsim, viņa pa-
stāstīšot mums par krūtīm, jo šis jautājums tie-

šām interesējot visus! Pēc lekcijas bija jāaizpilda 
anketa, kurā bija arī sadaļa, kā mēs esam apmie-
rinātas ar savu seksuālo dzīvi. Ginekoloģe teica, 
lai tur mēs ievelkam svītriņu, jo mums seksuālās 
dzīves nav. Visi tā arī izdarīja, izņemot skolnie-
ci D, kas ierakstīja: «Nē!!!» Uz jautājumu, kāpēc 
viņa tā rīkojusies, skolniece D paskaidroja, ka 
neesot apmierināta ar savu dzīvi kopumā.

Pīpēšana 
Kādā dienā skolas direktora vietniece audzi-

nāšanas darbā RC negaidīti nolēma cīnīties ar 
skolēnu pīpēšanu. Skolēnu pīpēšana notika 
skolas pagrabstāvā pirms ieejas peldbaseinā. 
Lai nerastos neērtas situācijas, skolotāji parasti 
izvairījās tur rādīties, tāpēc dienā, kad ieradās 
direktora vietniece audzināšanās darbā RC, lai 
negaidīti sāktu cīņu ar skolēnu smēķēšanu, visi 
pīpētāji nosvieda cigaretes un metās bēgt.

«Jūs varat tā neskriet,» direktora vietniece au-
dzināšanas darbā RC nosauca pakaļ: «Es tāpat 
jūs visus pazīstu!»

«Mēs gan jūs nezīstu!» atkliedza viens no bē-
dzējiem. Tas bija skolnieks K, slavenā mākslinie-
ka KK dēls.

Komjaunatnes kabinets
Kādu dienu skolas komjaunatnes kabinetā, 

kur skolas diskotēku un citu sabiedrisku pasā-
kumu laikā notika alkohola lietošana, virs izvel-
kamā klubkrēsla tika piestiprināta Ļeņina por-
treta reprodukcija.

Baumoja, ka komjaunieši AG, IK, RZ, AL, MM, 
IZ, JV komjaunatnes kabineta izvelkamajā klub-
krēslā pēc sabiedriskiem pasākumiem alkoho-
la reibumā ir gulējuši pa nakti. Vēl baumoja, ka 
daži (nesaukšu vārdā) turpat ir zaudējuši savu 
nevainību. Bija pat tāds populārs skolas joks:

— Vai tu zini, vai tai un tai vēl ir viņas nevai-
nība?

— Nē, bet es tev varu pateikt, kur to meklēt.
Tas nozīmēja, ka tas noticis komjaunatnes ka-

bineta klubkrēslā zem Ļeņina portreta repro-
dukcijas, un mums par to bija liela smiešanās. 
Ha, ha, ha.

1. septembris
Kādā dienā atkal pienāca 1. septembris — Zi-

nību diena. Šajā dienā skolā tradicionāli bija 
jāierodas svinīgā svētku tērpā, kas ietver baltu 
blūzi vai kreklu, neietver sporta apavus, džem-
perus vai citas krāsas apģērbu, aksesuārus un 
dekoratīvo kosmētiku. Aktu zālē notika svinī-
gais akts — izlaiduma klase svinīgi ieveda sko-
lā pirmklasniekus, svinīgi tika ienests skolas ka-
rogs, un direktore teica svinīgo runu par jauna 
ceļa sākumu, kura beigās mums visas durvis būs 
vaļā. 

Tad notika svinīgais svētku koncerts, kurā 
mūs priecēja skolas koris, labākie daiļlasītāji 
un pašdarbības vokāli instrumentālais ansam- 

Kristīne Želveproza Kādā dienā 
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blis. Vokāli instrumentālo ansambli veidoja čet-
ri skolnieki no 11. b klases (komjaunieši EG, 
OZ, VS un GP), kas mākslinieciski augstvērtīgā 
līmenī daudzbalsīgi izpildīja vokāli instrumen-
tālā ansambļa The Beatles dziesmu Girl (Meitene) 
latviešu tulkojumā ar pavadījumu. 

Viss, kas liekas tāls kā mani daudzie gadi,
Nebeidzams kā vēju aiznests rīts.
Ja tu aiziesi, tad sapņi saldie zudīs tāli
Un uz mūžu zaudēts vēl viens stāsts.
Oooou, meiten… Meeeiten, meeeiten…
Gaidot uzstāšanās sākumu, notika lūrēša-

na aktu zālē pa caurumu aizkaros, grūstīšanās, 
spurgšana, amorāli izteicieni un citas darbības, 
kas diskreditēja aktu zālē notiekošo. Viens no 
vokāli instrumentālā ansambļa dalībniekiem, 
komjaunietis EG, skolas direktores svinīgās ru-
nas laikā pagriezās pret audzēkņiem, kas gaidīja 
savas uzstāšanās sākumu, un skaļi nodeklamēja: 
«Izģērbjas direktore, ir sācies svinīgais akts!» To 
dzirdēja visi klātesošie no 4.—8. klašu zēnu kora 
un jauktā 9.—11. klašu kora, un visiem bija lielā 
smiešanās!

Diena, kad mēs gandrīz sabojājām sev dzīvi
Kādā dienā mūs jau no rīta sasauca aktu zālē, 

lai pateiktu, ka mums šogad ir jābeidz skola un 
lai mēs nesabojājam sev dzīvi. Sākumā neviens 
nesaprata, kas noticis, bet tad tika konstatēts, ka 
tuvojas 18. novembris un ir saņemts signāls. 

Toties Ziemassvētkos sev dzīvi gandrīz sa-

bojāja skolniece E, kas tika aizturēta, apmeklē-
jot Ziemassvētku dievkalpojumu Sv. Ģertrūdes 
baznīcā. Pie izejas viņu bija uzrunājuši divi vī-
rieši, paveduši malā un lūguši uzrādīt apliecību 
un sniegt informāciju par to, kuru mācību iestā-
di viņa pārstāv. Skolniece E bija pārliecināta, ka 
tie bija čekisti, kas viņu nofotografēja ar savām 
šķiltavām, bet bildes nosūtīs uz Latvijas Valsts 
universitāti, lai viņa tur neiestājas un sabojā sev 
dzīvi. 

Mēs vēlējāmies noskaidrot, kas skolniecei E 
licis apmeklēt reliģisku iestādi. Viņa paskaidro-
ja, ka to darīt likusi ticība Dievam. 

«Bet Dieva taču nav!» iesaucās skolniece M.
«Bet kāda tam nozīme?» atcirta skolniece E.

Diena, kad tas viss beidzās
Kādā dienā notika mūsu izlaidums, tas bija 

vasaras sākums, mēs uzkrāsojāmies tik daudz, 
cik katra uzskatīja par vajadzīgu, un mums bija 
baltas, volāniem rotātas kleitas, un rokas pil-
nas ar vīstošiem ziediem; pēc svinīgā akta mēs 
kopā ar skolotājiem dziedādami devāmies no-
likt puķes pie Brīvības pieminekļa, un neviens 
mūs nesauca aktu zālē, lai brīdinātu nesabojāt 
sev dzīvi, mēs smējāmies, dejojām un lietojām 
alkoholiskos dzērienus uz soliņa aiz skolas ie-
ejas durvju meijām, jo komjaunatnes kabineta 
ar klubkrēslu un Ļeņina reprodukciju vairs ne-
bija, mūs fotografēja, bučoja, apsveica, viss bija 
beidzies, un visas durvis bija vaļā. Ê

Kristīne Želveproza Kādā dienā 
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proza

Tā jau domāju, ka jums nāks smiekli.
Mums gan smiekli nenāk. Palicējiem visgrūtāk, 

kaut, lai kļūtu par palicēju, vairumā gadījumu pa-
šam nekas nav jādara. 

Mums ir dubultgrūti. Starp palikušajiem nelasī-
tājiem mēs izceļamies kā tādi vainas plosīti putnu-
biedēkļi, jo mēs viņu pazinām. Par to mums atkal 
jāstāv ledainajā kapličas velvē, kaut bijām nolēmuši 
te atgriezties tikai reizi mūžā. 

Lietus vainīgs. Laukā čalo lietussargu un plēves 
mēteļu slāpētas balsis, līdz skuju takai vēl pamatīgs, 
tā teikt, cīņu un uzvaru ceļš, taču glābjošo izeju no 
kapličas modri noslēdz Dzidriņa, nepielūdzama kā 
dzelzceļa uzbērums, abus elkoņus izvērsusi laukā 
no apgabala, kur kādreiz bija gurni. Uzveikusi mūs 
vēl vieglāk nekā aizdusu, viņa mudina: 

— Fiksi, tepat kapličā ieskriesim, kamēr līst, un 
pārrunāsim. Mudīgi. Saliesim kafiju.

Nevajag aplam pārspīlēt, sadzīt kopā tādu baru 
prominentu cilvēku pašā skaistākajā kapusvētku 
brīdī tūlīt pēc dievvārdiem nespētu pat viņa, vieg-
li iesvīdušais vietējās kultūras dzīves atomreaktors. 
Tāpēc lietus nāca viņai palīgā kā saukts. Varu derēt, 
tā tiešām notika, un piepildījās tas, ko Dzidriņa lū-
dza visu rītu.

— Ko es te vispār līdu, sen jau kafiju nedzeru, — 
Sākumu Jānis izmisis pētīja pārējos. Kora aktīvists 
Gideons, smalks, kaut kur skolā manīts vārda brā-
lis no centrālās preses, vietējā muzeja vanagacs (tās 
vienmēr saoda nāvi un bija klāt kā likts), kāds no 
bibliotēkas putekļu rijējiem arī bija, kultūras nams, 
daži nepazīstami, bet, spriežot pēc slimīgā mirdzu-
ma acīs, pārliecināti dzejnieka un viņa lietotā man-
tojuma cienītāji… Sarunas tēmai neatbilda vienīgi 
starp pārējiem no lietus kapličā paglābies aizlienē-
tais pianists aizsvīdušām brillēm no Gulbenes, viņš 
spēlēja fona mūziku dievvārdiem, bet ko lai dara, ja 
savējie koncertmeistari jau apnikuši, šim toties bija 
jācenšas, un centās ar, varen dūšīgi spēlēja, elek-
triskās klavieres un rokas zem milzīga vecas plē-
ves gabala paslēpis, Sākums bija pašķielējis garām-
ejot — cauri plēvei neredzēja neko, kā lai tur trāpa 
taustiņiem, ūdens sitās augšā no plēves un kutināja 
virtuozam degunā, tāpēc viņš  smieklīgi vieba ģīmi 
dziesmas laikā, tomēr neapklusa, pat nesajauca ne 

reizi, lai kā visi cerēja. Nekas. Gan jau. Uzaicināsim 
vēl kādu reizi.

Tādus plūdus pat sirmākie kapusvētku apmeklē-
tāji neatcerējās. Tas labi, būs zīmīgs gads. 

Mēs skrējām, mēs glābāmies, bet jau pēc mir-
kļa bijām iespiesti kapličā un, Stokholmas sindro-
ma pārņemti, stiepāmies pēc kafijas, kuru nemaz 
negribējās. Mēs klusībā dungojām — tūlīt varēsim 
iet, tūlīt varēsim iet, padodiet cukuru, paldies, vai 
tiešām tas ir saldais krējums, padosit to mums uz 
šo pusi, kā tad vakarā, uz salu dejot iesit, iedzersit 
kapu svētku sakarā, alu kausos, glāzēs liesit… un 
tādā dūrē. 

Kafija bija reti pretīga, bija laiks pierast. Nezinā-
mas globālās pakaļas pagaldē gadu gaitā krājās šis 
pulveris, slaucīts no vienas sasvīdušas plaukstas 
nākamajā, līdz sasniedza mūs kā pasaulē labākās 
pupiņas. 

Sākumu Jānis saviebās un, automātiska stulbu-
ma vadīts, paņēma vēl vienu pīrādziņu. It kā ar ka-
fiju būtu par maz. Pīrādziņš godprātīgs, apkaltis jau 
kopš vakardienas.

— It kā šajās kapusvētku dienās nebūtu pīrādziņu 
redzējis, patiešām, cik var, — Jānis gānīja sevi, stūķē-
dams sauso pīrādziņu jau tā izstaipītajā kuņģī, un 
tūlīt sagudroja attaisnojumu: vismaz viņš neņems 
sasodītos pildītos smilšu mīklas riekstiņus ar kon-
densētā kakao biezeni. Bija aizdomas, ka Dzidriņa 
tos iegādājas tikai vienreiz gadā. Lai kāds būtu riek-
stiņu mūžīgās jaunības noslēpums, Mendeļejeva 
tabula klusēja. 

Klusēja arī viss kapličā iesprostotais bars.
Tikšanās iemesls nebija patīkams. 
— Mēs taču bijām viņa draugi. Ir pirmais gads pēc 

viņa aiziešanas. Iedomājieties tikai, ko mēs varētu... 
khm...

Sākums, kā parasti, ierunājās pirmais, bet turpi-
nāt bija bail. Viņš salieca pirkstus un brīdi vēroja, 
kā darbojas falangas. Vēl pirms mirkļa viss likās tik 
vienkārši. Saulains rīts ar nelielu mākoņu vālu pa-
malē, vakardienas laika ziņu diktorei ar viņas dre-
belīgajiem draudiem nebija noticējis neviens.

Pāragri aizsaulē aizsauktais slavenais novadnieks 
bija Sākuma klasesbiedrs. Vienu gadu pat sola-
biedrs. 

Vismaz divreiz šie paši pirkstu kauliņi bija sma-
gi nobrāzušies pret tolaik vēl mazpazīstamā censo-
ņa prozaisko purnu. Vēl Sākums atcerējās, ka tolaik 
Dzejniekam nenormāli, ne-nor-māli krita uz ner-
viem jebkādas sapulces, bet tādas sapulces, kurās 
bez īpaša iemesla skandē dzeju, viņam vispār izrai-
sīja nelabumu, līdz pat caurejai, Dzejnieks nevarēja 
nosēdēt un skrēja laukā. Arī šeit viņš jau būtu zaļš 
un deviņos līkumos, Sākums nosmīnēja, bet diez 
vai šādu informāciju gaidīja kapličā sanākušie.  

Cik Sākums spēja atcerēties, neviens te nebija 
īpašs Dzejnieka draugs. Kāds bija organizējis tikša-
nos, kāds cits dažas reizes publicējis, tīrās cilvēk-
mīlestības dēļ. Korim bija sacerēta sava himna ar 
Dzejnieka vārdiem, viņš to sarakstīja vēl agrīnajā 
periodā, pirms visām tām lieliskajām rindām, nu 
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Tām, Jūs Jau Zināt, Rindām. 
Himnu izpildīja reti, tā bija gara un gaudena, bija 

grūti tikt līdz galam, beigās paņēma no katra pan-
ta pa spilgtākajai rindai un dziedāja tā. Bērēs bija 
paņēmuši īso versiju, atskaņoja, tāpat likās pārāk 
lēna. Pag, četrdesmit dienas vispār ir jau garām vai 
vēl nav?

Skolas laikā, pirms visām publikācijām un slavas, 
ja nu bija iespējams to tā nosaukt, Dzejniekam pa-
devās dīvaini kalambūri. Kā nu bija…? Ā, aptracis 
matracis, — Sākums atcerējās vienu un jau sajutās 
drošāk. — Pūpēdis upeni apēdis! Pūpēdim piepam-
pis papēdis! 

Par laimi, vairāk neviens no viņa neko neprasīja. 
Sākums bija ierunājies, un ar to pietika. Lai tik kāds 
iesāktu. Nu jau citi arī runāja, cits caur citu sacen-
šoties izjustu uzsvaru mākslā, jo katrs taču zināja 
labāk.

— Mēs varam veltīt savu sirds siltumu Dzejnie-
kam un labās domas, un… un… tomēr arī uzsvērt 
mūsu novada lomu, — ieminējās muzejs. — Tūrisma 
attīstībā tam var būt nozīme. Mēs savāksim dažādas 
vēstules, liecības, diplomus un fotogrāfijas, aptau-
jāsim, varbūt arī jums ir kāds priekšmets par pie-
miņu, izveidosim vitrīnu, skolu ekskursijas brauks 
autobusiem... 

— Kā tur ir? Bērnības māja vēl saglabājusies? — 
domei tuvu stāvošs cilvēks zamša uzvalkā un gaišās 
sporta kurpēs ķērās pie galvenās sāpes.

— Nē, sen jau viss iekšā izārdīts, melno arheolo-
gu izrakņāts ārā. Un paši zināt — kam gan mūsdie-
nās pietiek naudas uzturēt māju kārtībā. Vai tad jūs 
nezināt? 

Domes pārstāvis izlikās nezinām un atslāba, jo 
galveno bija noskaidrojis, bet kāds tērgāja vien tā-

lāk, jo turēties pie tēmas mācēja retais. 
— Par to jau sen runā. Domē esot pilna atvilktne 

ar pieteikumiem. Tur namu gleznojis Purvīša skol-
nieks, tur caurbraucot Katrīna nakšņojusi, tur sla-
vena operas dīva vai nu dzīvojusi kopā ar bērniņu 
vai dabūjusi bērniņu... 

— Varbūt nosauksim Dzejnieka vārdā mūsu sko-
lu? Varbūt tik drīz nelikvidēs, — bibliotekāre pār-
trauca teikumu ar savu ideju, tūlīt sakautrējās un 
nosarka. — Piedodiet. 

Bet kultūras nama pārstāve iedrošinoši turpināja: 
— Pareizi ir! Tāds hu… šā vārda labākajā nozīmē 

«humānists» mūsu vidū negadās bieži. Varbūt tikai 
reizi gadsimtā, padomājiet.

— Vispār laba doma. Arī slimnīcu derētu nosaukt 
viņa vārdā. Un varēja tak vēl mierīgi dzīvot cilvēks, 
ja būtu turp aizbraucis agrāk... bet akmeņkalis uz-
cirstu pieminekli parciņā pirms slimnīcas, lai ģēnija 
rokas stiepjas uz ziemeļrītiem, bet sanāk, ka arī uz-
ņemšanas nodaļas virzienā rāda.

— Jā, mūsu gadu iesaukums jau sācies.
— Būsim godīgi, vēl vienu tautas spēka zaru no-

cirtis zaļais pūķis!
— Ko lai saka. Mēs nebijām dzīves laikā īpaši pa-

zīstami, zināju, ka tāds ir. Tagad domāju — būtu ar 
mieru jebko atdot, lai tikai Dzejnieks uzrakstītu vēl 
kādu dziesmiņu viņam zināmā garā, kas mūs vie-
notu kā šeit kapličā, kur viņš mūs sasaucis, un vie-
nos vēl simt gadus.

Sākums pasmīnēja. Situācija likās mēreni aplama, 
tad jau sanāca, ka viena konkrēta cilvēka nāve ir lie-
lāka nelaime nekā tad, ja nomiris būtu kāds cits.  

Pēkšņi Sākums sajuta, ka neiroze klāt. Asi, kā dū-
riens starp ribām. It kā viņam reāli būtu iespēris ne-
daudz virs zemes levitējošs Dzejnieka gars. 



Pūļa psihozē 
mēs izķērām 
tukšu paplāti 
vienā mirklī, 
un tortes 
gabaliņi 
sāka izgaist 
kā vampīri 
saullēktā  
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Ar šausmām Sākums aptvēra, ka runā skaļi kaut 
kādos debilos kalambūros. 

— Malacis kapracis! Laiks visu izdzēris!
— Kā lūdzu? 
Sākums atjēdzās, noslaucīja nosvīdušo pieri. Ti-

kai mieru, viņš te ir prasts klasesbiedrs, var atļauties 
kādu rupjību Dzejnieka stilā, tas nekas. 

— Es atvainojos, piemēram, jūs, kundze, būtu ar 
mieru rušināt dobi vienu gadu mazāk savā dzīvē? 
Lai Dzejnieks varētu sacerēt vēl kādu no šitajiem... 
kā tur bija? Velti tu čivini, putniņ, uz zara...

— Beidz, tas tak nav Viņš, tas bija Ojāram Vācie-
tim... Ko... nebija Vācietim? — ievaicājās bibliotekā-
re, apmulsa, tad nospurcās. 

Tas bija kaut kas neiedomājami nepieļaujams. 
Daudzi izmisumā izlikās, ka neko nav dzirdējuši, 
bet Dzidriņa metās kājās un spoži demonstrēja visu 
četrdesmit kultūras druvā nopļauto gadu prasmi 
ievirzīt lietas pareizajā gultnē. 

Gultni šūpodama, viņa aiztipināja līdz sienai, 
pieliecās, pavēra nelielas, iepriekš nemanāmas dur-
tiņas sienā (Sākumam agrāk bija licies, ka tur glabā-
jas kapličas arhitekta kauli) un, it kā ar cepumiem 
un pīrādziņiem būtu par maz, izvilka no slēptuves 
paprāvu, gandrīz neaizsāktu torti. 

— Nu jau pirmajai reizei būs gana, esam satiku-
šies un apmainījušies ar pirmajām idejām, un esmu 
pārliecināta, ka būs vēl un vēl šādas tikšanās kopā 
ar mūsu mīļo, iecienīto Dzejnieku. Bet nu gan ar šo 
nelielo kūciņu, es jau saskaitīju, kāda dievišķa sa-
kritība, pēc tā gabaliņa, ko es šodien jau apēdu, nu 
ir atlicis tieši tik daudz gabaliņu, cik mēs šeit esam. 
Nu tad lai katrs paņem savu gabaliņu un apēd to, 
un pasaka, ko tieši viņš varētu padarīt Dzejnieka 
piemiņas labā līdz nākamajam pavasarim, kad, kā 
zināms, Dzejniekam būtu apritējusi apaļa jubileja... 

— Apaļa jubileja! Padomā! Un tieši Raiņa gadā, 
mums maz izredžu, — nopūtās bibliotekāre, tad pa-
šai sev par pārsteigumu saķēra vēderu un nez kāpēc 
piebilda, — maucība! Brāļu Kaudzība!

Un saķēra arī muti.
Domājams, vēl pirms mirkļa ikviens būtu attei-

cies no tortes gabala, bet Dzidriņas piedāvājums li-
kās kā zaļā gaisma beidzot tikt laukā no kapličas, 
kur nupat jau metās gaišāks un lietus solījās pie-
rimt. Pūļa psihozē mēs izķērām tukšu paplāti vie-
nā mirklī, un tortes gabaliņi sāka izgaist kā vampīri 
saullēktā.  

Bet Dzejnieks tikmēr visu rītu bija stūmis māko-
ņus un palīdzējis Dzidriņai, atklājot, ka tas ir daudz 
grūtāk izdarāms, nekā šķita dzīves laikā. Un tikai 
šeit, kapličas drēgnumā, Dzejnieks ar šausmām at-
klāja, par ko izvērtusies viņam veltītā sanākšana. 
Nu jau labu laiku viņš izklaidējās, riņķojot apkārt 
pa kapliču un laižoties cauri sanākušajiem viesiem, 
cenšoties tiem iespert vai iedurt mugurā ar vienrei-
zējās lietošanas traukiem. Neveiksmīgi, sanākuša-
jiem tikai reizēm krita no rokām pa kādai tasītei vai 
pret garnējuma riekstiņiem aizlūza veca plombe. 
Toties vienā mirklī bija skaidrs, ka tortes koncepts 
no visiem šodien izskanējušajiem murgiem nebūt 

nav slikta doma.
— **** *****! — viņš sauca savā kārtējā aplī, — *****, 

*****, *****! 
Un vienā zibenīgā mirklī piepūta visus astrālos 

vaigus un paveica to, ko iepriekš iesācēja veļa gai-
tās nekad nebija pratis, — burtiskā nozīmē sadalī-
jās mazākās vienībās, un katra no tām ieperinājās 
savā tortes gabaliņā. Lūk, jau Dzejnieka niknos lā-
diņus valstīja krietns ducis mēļu, versmaini apkļāva 
kuņģa sulas, Dzejnieks patiešām sāka dzīvot katrā 
no klātesošajiem, nekrologu klišeja piepildījās vis-
tiešākajā nozīmē, un ikviens viņa piemiņas cienī-
tājs rija kūku un cits caur citu izsauca solījumus, 
uzbūvēdami plašu kultūras pasākumu programmu 
turpmākajam gadam. Solījumi pamazām pārvērtās 
dīvainos kalambūros. 

— Jāsāk ar kaut ko nelielu un saprotamu, tāpēc 
mēs muzejā sagatavosim pirmo atmiņu stāstu, 
kurš, cerams, aizsāks veselu rakstu sēriju! 

— Mēs šo sēriju ar prieku nodrukāsim centrālajā 
presē! Un vēlāk izdosim grāmatā, — biedrs no cen-
trālās preses svarīgi piebilda, un pārējie apliecinoši 
pamāja galvas.

— Pavasarī uz jubileju sarīkosim koru koncertu. 
Atskaņosim arī kora himnu, — noducināja sulīgs 
bass.

— Tibetiešu dibenieži! — skaļi nožagojās Dzidriņa 
un ķēra pie kuņģa. 

— Skangalu kalngali! Kosmonautu Pautuauti! — 
atbalsojās citos kapličas kaktos. Cilvēki saviebušies 
locījās, rāva vaļā augšējās podziņas un gārdza. 

Bet Sākums jau bija izlavījies laukā un pa kapu 
centrālo eju brida projām. Viņš cerēja paspēt līdz 
mazmājiņai aiz autobusu pieturas, paspēt un aiz-
krampēties uz ilgu laiku, kaut kas iekšā griezās un 
burbuļoja, lai gan smilšu mīklas riekstiņiem ar kon-
densēto kakao biezeni nebija pieskāries pat neap-
zināti, un bija gatavs to apzvērēt. Laikam no tās 
kafijas un stresa, viņš vēl nodomāja, bet nebija sa-
traucies, nē, jutās neparasti līksms un atbrīvots, it 
kā jau būtu paspējis. 

Pa ceļam viņš apdzina māti ar mazu zēnu milzī-
gos gumijas zābakos. Kapusvētku gājiena nogurdi-
nātā māte nikni strostēja resgali, neļaujot tam kāpt 
peļķēs un šļakstināties, bet nikni vilkaaiz rokas ap-
kārt peļķei. 

— Ho ho ho, tas tak par daudz! Jāstiepj tik lieli 
zābaki, un tad vēl nekāpt peļķēs? — Sākums skaļi 
iesmējās, nopelnot gan mātes, gan bērna neizprat-
ni, izbrida peļķei cauri pa vidu, jo kājas tāpat bija 
slapjas, bet lietus silts. Togad, kad svētku dienā vi-
sus ziedus sapluinīja nepieredzēti spēcīgs lietus un 
Dzidriņa visus sadzina kapličā parunāties.

Vienlaikus Sākums pārcilāja prātā kapličā dzir-
dēto, apbrīnodams Dzidriņas prasmi īsā laikā radīt 
tik pārskatāmu un saprotamu darba plānu, apvie-
nojot tik dažādus cilvēkus, kuri visi kopā bija sanā-
kuši pirmo reizi, un katrs bija solījis kļūt par daļu 
no programmas.  

Tā izrādījās pēdējā reize mūžā, kad viņi satikās 
vienā telpā. Ê

Andris Akmentiņšproza Dzejnieka nāve
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Izvalbījusi acu bumbuļus, viņa izmisīgi ķepu-
rojās, pūlēdamās tikt ārā no staignās zampas, kas 
plaucēja vēderu un nenovēršami vilka slīkšņā. Es 
vienaldzīgi, bez mazākā žēluma, sašutuma vai rie-
buma vēroju slīcējas agoniju un domāju, ko ar šo 
situāciju iesākt. Kāds cits varbūt lūkotu izķeksēt 
viņu no slīkšņas vai sāktu skaļi aurot, lai pievēr-
stu līdzcilvēku uzmanību, vai paustu noraidošu 
attieksmi, bet es tikai skatījos un domāju, kāda 
velna pēc viņai bija jālien tādā lipīgā peklē, turklāt 
tieši tur un tad, kad šāda neapdomība man rada 
vislielākās neērtības.

Pagāja ne vairāk par divām, varbūt trim minū-
tēm, un viņa pārstāja raustīties. Bojā gājušās gļo-
tainiem dubļiem aplipušais ķermenis peldēja bie-
zenī, kas tiklab varēja būt izkusuša sēra dīķis uz 
Veneras, tiklab dārzeņu biezzupa ar grauzdiņiem 
lētā ieskrietuvē. Kā mēdz teikt, viss atkarīgs no 
redzesleņķa.

— Atvainojiet, man šodien ir veģetārās atslodzes 
diena, — es rādīju pārdevējai šķīvi ar zupā peldošo 
mušu, — turklāt trīs dienas pirms algas ar dzīvnie-
ku valsts izcelsmes proteīnu bagātu pārtiku ne-
maz nevaru atļauties.

No pārbalinātu matu kušķa apakšas uz mani 
nīgri lūkojās nogurušas cūkas ačteles.

— Pašam laikam grūti izņemt?
— Es gribētu dārzeņu biezzupu, nevis mušu 

kapsētu.
— Un kas maksās par šo?
— Nezinu. Varbūt Puškins.
— Skaidrs, — pārdevēja nopūtās, — atkal es.
— Nē, nu kādēļ uzreiz tā, — saminstinājos, — ir 

taču paredzēts kaut kāds dabiskā atbiruma pro-
cents, izgarošana un tamlīdzīgi.

— Atbirumu un izgarojumu mani bērniņi apēd 
vakariņās. Par mušām jāmaksā man, — pārdevēja 
nopūtās, — par mušām, prusakiem, birstošu gries-
tu apmetumu un visādu kundziņu slikto garastā-
vokli.

— Manējais vēl pirms brīža bija tīri labs.
— Tad būtu izmetis mušu kā normāls vecis, un 

miers. Bet nē, tev jānāk un jābāž man nabaga ku-
kainītis degunā! Kā tāda dāmīte, vai zin. Noteikti 

esi viens no tiem smalkajiem menedžerīšiem. Zi-
nām tādus.

— Tad jau šie būs iecienījuši jūsu mušu buljonu, 
ja tik bieži nākas sastapt.

— Nē, tie te reti iemaldās, nav viņu līmenis. Ja nu 
vienīgi nauda uz īso sagājusi, tad tā fiksi un pasle-
pus ieskrien, kā pie mīļākās nāktu. Šļurp, šļurp, 
zupīte ribās, un prom. Bet, ja, nedodies, kaut kas 
nav, kā vajag, tādu brēku taisa, varētu domāt — 
kaķim aste durvīs iespiedusies. Bet man jau pa-
šai... Vecis mans...

Pārdevēja pēkšņi pagriezās un paķēra no plauk-
ta aizsāktu degvīna pudeli.

— Dzersi? — viņa to svārstīja man deguna 
priekšā.

— Kratīsit sirdi?
— Un ko? Nav košeri ar pārdevējām sadzert, ja?
— Nekas, nekas. Netikums vieno.
Viņa salēja pa mēriņam.
— Irēna. Un, Dieva dēļ, beidz jūsoties. Neesi 

taču operā.
— Eduards, — es sameloju.
Iedzērām. Irēna man pastūma citrona šķēlīti.
— Sēdies, — viņa aicināja, ar visu pudeli un glā-

zītēm pa spraugu letē izspraukusies klientu zonā 
un piemetusies pie galdiņa. 

Apsēdos iepretim. Manā tukšajā kuņģī plūda 
patīkams siltums.

— Klausies, Eduard! Tu tikai paklausies, — Irē-
na sapņaini nopētīja griestus, itin kā apmetuma, 
putekļu un pelējuma pleķos būtu ierakstīts sa-
gaidāmā referāta konspekts. — Vienu dienu mans 
Arvīds, cienījams, es teikšu, inženieris, saņēma 
piedāvājumu kļūt par menedžeri uzņēmumā, kas 
gribēja būt liels. Tu zini, sīka firmele gadiem kūļā-
jas savā sulā kā marinēts tomāts pa burku, tad ga-
dās lielais ķēriens, un bosam sakārojas nokļūt uz 
Forbes vāka. Un ko viņš dara? Pareizi, Eduard, viņš 
sāk veidot struktūru.

— Tu taču zini, kas ir struktūra, Eģik? — Irēna 
salēja vēl pa piecdesmit gramiem.

— Piemēram, kad pēc otrās glāzītes galdā uzro-
das dārzeņu biezzupa ar grauzdiņiem un bez mu-
šām, — minēju uz labu laimi.

— Ak, tā zupa! Pavisam aizmirsu, — Irēna stutēja 
organismu uz kājām, — nu, iemetam, un es paska-
tīšos, kas katlos darās.

Jau pēc minūtes strēbu no svaiga Veneras sēr-
ezera un klausījos Irēnas stāstu.

— Struktūra, Eģik, ir tad, kad tu trīs matus ķem-
mē četrās rindās un abus savus darbiniekus sa-
kārto trijos vadības līmeņos. Varbūt pārspīlēju, 
bet ne stipri. Tu vēl seko domai?

— Jā, jā, protams! — uz mirkli atrāvos no šķīvja 
un pacēlu acis uz Irēnu. — Struktūra, jā. Līmeņi. 
Menedžments. Izaugsme. Forbes.

— Re, nu, — viņa nopriecājās, ka neesmu no-
rāvies no pavediena, — tātad Arvīds devās me-
nedžera gaitās. Sākās uzvalku un balto krek-
lu murgs. Murgs man, mazgātājai, gludinātājai; 
vecim šiks un spozme. Un stress. Tu zini, kas ir 
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stress?
— Stress, — Irēna pacietīgi skaidroja, — ir tad, 

kad uz galvas taisa boss, grāmatvedība taisa kaba-
tā, padotie rok bedri, bet tev jāuzrāda fantastiski 
rezultāti un izaugsme tur, kur agrāk bija degra-
dācija un tukšums. Dienā divi piesviedrēti krekli 
kļuva par normu. Mājas pārvērtās par gatavo veš-
ūzi: mazgā, gludini, mazgā, gludini... Aizgāju no 
darba, lai varētu Arvīdiņu pienācīgi aptecēt, pār-
vērtos pilna laika mājkalpotājā.

— Briesmu lietas. Bet tagad taču esi atpakaļ dar-
bā: zupas laisti, kotletes mētā...

— Tu pagaidi! — Irēnas dūre satricināja trauslo 
galdu. — Atpakaļ darbā, tu saki? Bet vai zini, ka 
pirms tām menedžera būšanām es laboratorijā 
reaktīvus laistīju, nevis šīs te pļuras? — viņa nicīgi 
norādīja uz manu šķīvi.

— Paldies! Paaugstināta par pļuru, zupa neno-
liedzami kļuvusi gardāka.

— Ēd, ēd! Un klausies tālāk! — pārdevējas plau-
šas, ievelkot gaisu, lika viļņoties un drebēt viņas 
krūšu masīvam. — Tad Arvīdu sāka sūtīt uz visā-
diem kursiem un semināriem. Kā tikai visa tur ne-
bija: motivācija, saliedēšana, menedžments, tirg-
zinība, zīmolvedība, finanšu vadība... Bezgalīgi!

— Traks var palikt.
— Palika jau ar. Nedēļu ilgs stratēģiskā mārke-

tinga kurss viņa prātiņu galīgi palaida auzās. Lai-
kam izrādījās pēdējais piliens.

— Kas notika? — Patiesībā man bija pilnīgi vien-
alga, ko tirgzinības karsonī sastrādājis Irēnas 
laulātais draugs, bet vēl gandrīz puse šķīvja bija 
strebjama.

— Viņam tur izstāstīja par «produktu dzīves cik-
lu».

— To tagad pat skolā stāsta.
— Skolniekiem tas pa vienu ausi iekšā, pa otru 

ārā, bet manējais šo mācību ņēma nopietni. Atnā-
ca mājās apskaidrots. Viņam esot atklājusies Pa-
tiesība! Produktu dzīves ciklā viņš bija saskatījis 
visa dzīvā un nedzīvā apriti dabā, visos matēri-
jas līmeņos un aspektos. Ja vajadzētu definēt, kas 
ir Dievs, viņš apgalvoja, tad būtu jāsaka, ka tas ir 
tirgzinis un zīmolvedis, kas nēsājas apkārt ar Uni-
versa izmēra produktu portfeli, iegrimis pastāvī-
gās rūpēs par jaunu produktu ieviešanu un no-
vecojušo izņemšanu no aprites. Tikai pārdomāti 
veidots «matērijas un enerģijas portfelis» var līdz-
svarot entropiju un glābt Visumu no izgarošanas.

— Spēcīgi.
— Ja būtu tikai sēdējis uz dīvāna un filozofējis, 

Dievs ar viņu, bet nē, šis ņēmās pārkārtot dzīvi. 
Pat draugus, radus un paziņas sadalīja produktu 
kategorijās un izbrīnīts konstatēja, ka pārsvarā 
tie grupējas lauciņā «Vecais suns», turklāt pilnīgi 
nepelnīti, jo vairumam vajadzētu būt sen izņem-
tiem no «portfeļa». Tad viņš pie sienas piestipri-
nāja lielu biroja tāfeli un ar marķieri sadalīja to 
četrās daļās.

— Hā! — tas tiešām šķita amizanti. — Man tavs 
vecis patīk arvien vairāk, viņš tālu ies.

— Ies, jā, — Irēna no jauna izdzīvoja to dienu 
notikumus; viņu īpaši neinteresēja mans viedok-
lis. — Un tad Arvīds kaut kur sadabūja veselu kas-
ti krāsainu magnētisku rimbulīšu, uz kuriem ar 
burtiem un cipariem iekodēja cilvēku vārdus, lie-
tu un notikumu nosaukumus. Zaļie rimbulīši bija 
«Cilvēkresursi»; sarkanie — lietas; zilie — viss pā-
rējais svarīgais un nesvarīgais, kas aizņem cilvē-
ka laiku, uzmanību un patērē resursus. Tad rim-
buļi tika sakrāmēti uz tāfeles pēc īpašas sistēmas 
atbilstoši tāfeles dalījumam: pa labi apakšā atra-
dās «Jaunie produkti», kurus apzīmēja ar jautāju-
ma zīmi; virs tiem atradās lauks ar «Uzlēcošajām 
zvaigznēm»; pa kreisi no «Zvaigznēm» atradās 
«Slaucamās govis»; visbeidzot pa kreisi apakšā 
tika novietoti «Vecie suņi», kur drūzmējās lielākā 
daļa Arvīda dzīvei veltīto rimbuļu.

Biju ticis galā ar zupu.
— Pieņemu, tavam Arvīdam radās liela vēlme 

uzlabot dzīves «portfeli».
Irēna nožagojās un salēja glāzēs atlikušo šņabi.
— Jūs, veči, visi domājat vienādi. Protams, jau 

tuvākajā svētdienā pirms rīta kafijas un pankū-
kām viņš ģimeni svinīgi iepazīstināja ar «portfeļa 
analīzi», bet pēc tam pie galda vai veselu stundu 
no vietas vārījās par to, kā mūsu sabiedrības pa-
matšūna ātrvilciena tempā lido pretī iznīcībai.

— Tā notiek, kad inženieris ekonomistu murgus 
ņem nopietni.

— Domā — tur tā vaina? Trakums sākās baigais... 
Lai sabalansētu portfeli, vajadzēja izstrādāt pasā-
kumu plānu un to realizēt. Vairums veco draugu 
tika nolaisti podā. Paņēmām hipotekāro kredītu 
jaunam dzīvoklim un līzingu biznesa klases auto 
iegādei. Sākām iepirkties dārgo zīmolu veikalos, 
bet vecās mantas atdevām labdarībai, un Arvīds 
bildes ievietoja sociālajos tīklos, papildinot ar 
komentāriem. Mūsu jaunajā dzīvoklī sāka ap-
grozīties agrāk neredzēti cilvēki. Sākām apmek-
lēt operu un teātra izrādes, kuras bija tik pretīgas, 
ka tajās pat izgulēties nebija iespējams. Dzīties uz 
normāla cilvēka saprātam nepieņemamām māk-
slas izstādēm un kinofestivāliem. Tad tā pussapu-
vusī pārtika.

— Fū! — pārtikas izvēle man šajā kontekstā likās 
dīvaina. — Kādēļ?

— Ekoloģiska. Tīra. Mani jau tracināja puvekļu 
ēšana, bet tad nāca strukturētais ūdens karmas 
uzlabošanai un joga pret iesnām. Vai arī otrādi. 
Toties rimbuļi uz tāfeles raiti kārtojās vēlamā vir-
zienā: vienas vienīgas «Uzlēcošās zvaigznes» un 
«Slaucamās govis». Dažas «Jautājuma zīmes» un 
pārītis «Veco suņu». Arī firmele auga, un Arvīds 
jau ganīja pulciņu zemākas kārtas menedžeru. 
Jaunais dzīvoklis vairs neatbilda statusam, ma-
šīna arī. Tie nonāca pie «suņiem» un prasījās pēc 
aizvietošanas. Pārkreditējāmies. Nu man bija jātī-
ra divsimt kvadrātmetru māja Rīgas apvedceļa ra-
jonā. Bērnu izvadāšanai dabūju mūsu gadu veco 
audi, jo Arvīds savām vajadzībām paņēma Lexus 
apvidnieku. Atpūsties vairs nebraucām uz Turciju 
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vai grieķu salām. Dienvidaustrumāzija, Polinēzija, 
Karību salas. Šopings Londonā un Parīzē.

— Dzīve kā šokolādes vannā.
— Kaut kā tā. Bet tu taču saproti, Eģik: kad šo-

kolāde no vannas iztek, tu paliec tikai nosmulējies 
ar brūnām gļotām un vairs īsti nezini — biji šoko-
lādē vai atejas bedrē?

Irēna apklusa.
Es sēdēju un blenzu galdā. Apzinājos, ka priek-

šā stāsta asarainākā daļa, Lacrimosa. Īsti nezināju, 
vai vēlos piedzērušas pārdevējas saraudāto maki-
jāžu uz sava pleca, tomēr piecelties un aiziet arī 
dūšas nebija.

— Kafiju ieliesi? — pajautāju.
Irēna ar duļķainu skatienu skumji paraudzījās 

manī.
— Brīdinu, kafija ir mēsls, — viņa teica.
— Nešaubos. Iedod arī to aizvakardienas austi-

ņu, — norādīju uz plēvē ietītu smalkmaizīšu asor-
tu šķīvi, — būs komplekts.

Sēdēju un stīvējos ar sīksto smalkmaizīti. Otrās 
dienas austiņa arvien ir izaicinājums cilvēka pa-
cietībai un gribasspēkam. Irēna uzmanīgi strēba 
to, ko viņas tasītē bija ietaisījis kafijas automāts.

— Uz tāfeles bija vēl viens zaļš rimbulītis. Bez 
burtiem, bez šifriem. Sākumā tas kādu brīdi dzī-
vojās pie «Govīm», bet drīz vien nonāca «Suņu» 
patversmē un slīdēja arvien zemāk. Saproti?

— Tu?
— Arvīds neko neteica, es arī nejautāju, jo no-

jautu. Tas rimbulītis biju ne tikai es. Arī bērni. Tad 
parādījās jauns zaļš rimbulītis bez uzrakstiem. Īsi 
pakavējies «Jautājumu» grīdas līmenī, tas sāka 
strauju virzību augšup «Zvaigžņu» virzienā. Tad 
es neizturēju. Apvaicājos.

— Un?
— Ja jau jautā, tad pati visu saproti, viņš atbil-

dēja. Mēs vairs nerunājām, bet pēc nedēļas līdzās 
jaunajam rimbulim izauga mazs, zaļš rimbulītis. 
Tas bija īpaši un ar rūpību pagatavots, ar zeltītu 
maliņu un smaragda tekstūras virsmu.

— Skaisti.
— Protams, protams! Nebiju oriģināla: salauzu 

tāfeli, sagraizīju Arvīda svētos kreklus, iedēstī-
ju fiskara cirvi Lexus motora pārsegā, iesēdināju 
bērnus auģikā un aizbraucu pie mātes.

— Kā pēc grāmatas.
— Tālāk arī viss no hrestomātijas: šokolāde, 

pudele, raudāšana, miegazāles. Un tā pa apli, pa 
apli vien. Tu jau zini. Kad sataisījos meklēt darbu, 
manu sapampušo ģīmi un drebošās rokas nekur 
citur nepieņēma.

— Nekas, gan ar laiku viss sakārtosies. Durvis 
aizveras, atveras. Pati zini, — ar šo tipveida mieri-
nājumu iesāku bruģēt atkāpšanās ceļu uz ārdur-
vīm.

— Pagaidi, — Irēna bez pūlēm atšifrēja manu gā-
jienu, — klausies tālāk: vienā lietainā dienā mans 
mīļais Arvīdiņš ieradās šeit un dalījās savās at-
klāsmēs.

— Ah, zō, un kādas tad ir jaunākās tendences 

Universā?
— Biju jau sākusi ilgoties pēc tā lopa, bērni arī 

par tētuku jautā. Apsēdāmies kā mēs ar tevi te ta-
gad, Arvīds iemeta simtnieku drosmei un nodeva 
tirādi augstā akadēmiskā stilā. Viņš, pavei, esot ra-
cis dziļāk savā jaunajā teorijā un nonācis pie fun-
damentāla prāta slēdziena, ka tā sauktais «Pro-
duktu dzīves cikls» patiesībā ir tikai redzamais 
pusaplis, ko «no apakšas» kā aisberga zemūdens 
daļa līdzsvaro otrs, metafiziskais pusaplis, kurā 
atbilstoši īpašiem algoritmiem un protokoliem 
notiek «Produktu pārstrāde» dzīvei jaunā kvalitā-
tē apļa «virsūdens» daļas nākamajā kārtā.

— Tā kā spirālē, vai?
Irēna uzsita knipi.
— Re, nu, visi jūs, ērzeļi, vienādi domājat! Pro-

tams, Arvīds arī to nosauca par spirāli, turklāt tā 
varot gan attīstīties izplešoties, gan sašaurinoties 
konverģēt uz nulli. Tā esot uzbūvēts Visums, no 
pēdīgā kvarka līdz komercijai, ekonomikai, poli-
tiskajai dzīvei, saprātīga subjekta psihofizioloģi-
jai un noosfēras procesiem; tur atradās vieta pat 
tumšajai matērijai un enerģijai; un viņš, mans Ar-
vīds, esot šī principa pirmatklājējs, cilvēces glā-
bējs, nākamais Nobela laureāts un kas tik viss vēl 
ne.

— O, jā! Taču pieņemu, ka šis panoptikuma lī-
meņa prātvēders nopūlējās tevi sameklēt ne jau 
tāpēc, lai paplātītos ar savām spirālē konverģēju-
šajām smadzenēm. Laikam sailgojās pēc bērniem? 
Vai jaunā, spožā dzīve neizveidojās?

— Tu klausies tālāk, zirgs, — Irēna bija pamatīgās 
burās un iekarsusi. — Skaidrs, ka bērni, skaidrs, ka 
dzīve! Jums visiem tādiem āžiem kāposti kaimi-
ņa dārzā saldāki, bet, kad dabūjat ar mietu pa sā-
niem, ragus ievilkuši, diebjat uz mājām. Dzīvnieki 
paliek dzīvnieki.

— Ragi? Jaunais rimbulītis šim uzlika ragus?
Irēnas plauksta satricināja galdu.
— Nesteidzini Mikelandželo! Par visu pēc kār-

tas, — viņas skatiens atkal ieurbās griestu apme-
tuma grubuļos rakstītajā špikerī.

— Tātad, — viņa atsāka, — smadzenes viņam bija 
spirālē, tas ir fakts. Viņš strādāja uzņēmumā, kas 
gribēja būt liels, ja? Bet tas solis no maza uz lie-
lu izdodas tikai retajam. Firmelei neizdevās: jau-
nā, brīnišķīgā struktūra to sagrāva lupatu lēve-
ros; boss, iztukšojis kontus, pazuda. Arvīds, nu 
jau bosa vietnieks, pakļuva zem tankiem. Banka, 
VID, piegādātāji, darbinieki, visi gribēja naudu, 
naudu un vēlreiz naudu. Kamēr Arvīds plēsās pa 
mirstošo biznesu, pie viena attīstīdams savu teo-
riju, kurai vajadzēja izglābt visus, viņa sirdspuķīte 
pamanījās banāli pagulties zem picas piegādātā-
ja. Meičai bijis garlaicīgi, bēbis gulējis, pasūtījusi 
picu... Arvīds nācis pa durvīm īsti laikā, lai dzirdē-
tu jaunkundzes sajūsmas spiedzienus, atsaucoties 
picu varoņa priekšlikumam «laist uz trešo tūri».

— Dieva dzirnas maļ lēni un pa spirāli, — es 
vispārināju domu, — atvilkās meklēt sapratni un 
mierinājumu?
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— Ha, sagribēji gan! Nē, viņu esot ķērusi atklās-
me. Stāvējis gaitenī, klausījies guļamistabas jan-
dāliņā un skaidri aptvēris sava atklājuma patieso 
dziļumu; burtiski acu priekšā redzējis peldam ko-
dus un protokolus, kas liek griezties visām pasau-
les spirālēm; saskatījis arī to, kas attiecas uz paša 
dzīvi, un secinājis, ka ne jau picas piegādātājā, pa-
laidnīgajā draudzenē vai bosa neveiksmēs tā vai-
na. Vaina esot noosfēras procesu izpratnē.

— Jāsecina, ka uzliktie ragi viņam kalpoja kā an-
tenas, lai pieslēgtos smalkajam plānam.

— Nezinu. Tad šis esot mierīgi iegājis virtuvē, 
uzvārījis visiem kafiju, sagatavojis piena pudelīti 
bēbim; tas taisni sācis mosties. Apskaidroti ļaudis 
skandālus netaisa.

— Protams! Un tālāk? Kam viņam vēl tu? Lielas 
apskaidrības dēļ vai kā?

— No apskaidrības, no tās pašas. Pirmajās ne-
dēļās viņš pabeidzis teoriju, bagātinājis to ar ma-
temātiskās analīzes nastu un atsaucēm uz citām 
cienījamām teorijām, pievienojis praktiskās pie-
lietojamības aprakstus, tad safasējis bandrolēs un 
izsūtījis zinātniskajām un valsts pārvaldes iestā-
dēm.

— Jāsaka, metodisks vecis.
— Apsēsts āksts, — Irēna izlaboja. — Ticis galā ar 

šo, viņš ķērās pie paša dzīves harmonizēšanas ar 
nosapņotajiem Visuma algoritmiem. Bijis arī pē-
dējais laiks, jo sācis just, ka tiekot izsekots. Acīm-
redzot visu lietu aprites noteicošā protokola sargi 
neesot apmierināti ar iespējamo noslēpuma no-
nākšanu plašas sabiedrības rokās.

— Gatavais trilleris.
— Un tagad nāk labākais: lai viņa dzīves ele-

mentu «dziļās pārstrādes» process varētu sekmīgi 
noslēgties un atsākties jaunā kvalitātē...

Irēna norīstījās.
— Cilvēks, kam es veltīju dzīves labākos gadus... 

Bērniņi... Jums vajadzētu izplēnēt, viņš saka. Do-
māju, ka runā par šķiršanos. Lai taču! Ar varu ne-
vienu neturu, bērnus pati varu izbarot un izsko-
lot, bet šis tā palūr uz mani, it kā es būtu tarakāns 
uz ledusskapja malas, un mierīgi paziņo: nē, jums 
pavisam jāizplēnē, ar galiem.

Es iesvilpos. Irēna nokāra galvu, un kādu brīdi 
redzēju vienīgi blondo matu kušķa melnās sak-
nes. Pēc brīža viņa pacēla galvu un caur pieri vel-
tīja man baltu acu skatienu.

— Kas man atlika? Izplēnēt par prieku tā lopa 
maniakālajiem murgiem? Pakārties? Bērniņus 
maisā un uz Daugavu? Vai tā viņš to iedomājās? 
Tad es viņam vienkāršos teikumos paskaidroju 
— ja tu pats nekavējoties neizplēnēsi no manas 
kafetērijas un mūsu dzīves uz visiem laikiem, es 
paņemšu lielo pavārnīcu un savām rokām tevi iz-
plēnēšu tā, ka pēc tam vēl ilgi izplēnējumi būs jā-
kasa nost no linoleja.

— Loģiski, — Irēnas apņēmība man šķita apbrī-
nojama.

— Un zini, kas tad notika? — viņa atbalstīja zodu 
dūrē un izaicinoši pacēla uzacu lokus. — Viņš, Vi-

suma noslēpumu izzinātājs un pasaules glābējs, 
muka prom kā tāds mazdārziņā pieķerts zaglēns. 
Ārā viņam gandrīz uzkrita no fasādes atdalījies 
ķieģelis. Kamēr viņš uz to blenza, turpat blakus 
apstādījumu liepiņā iespēra zibens. Ja tu redzētu 
to izteiksmi viņa sejā! Tādas bailes! Attapies viņš 
joza pāri ielai tā, ka pēdu zibēšanu ne ar kādiem 
aparātiem nevarētu fiksēt. Un, — Irēna nopūtās, — 
pakļuva zem atkritumu savācēju mašīnas. Sapro-
ti? Izplēnēt vajadzēja viņam, nevis man. Viņam, 
nevis man bija paredzēts nonākt Likteņtēva «dzi-
ļās pārstrādes» maltuvē. Arvīdiņš nonāca Dieva 
miskastē, lai man sāktos labāka dzīve.

Pārdevējas paziņojums darīja mani trauksmai-
nu: dāma jauna vīra meklējumos var būt neaprē-
ķināma un bīstama. Nevēlējos tikt ierauts viņas 
sievišķo fantāziju epicentrā.

— Nerausties, — viņa atkal uzminēja manu 
domu gājienu, — tu man neesi vajadzīgs. Visuma 
algoritmi jau strādā manā labā: nākamajā dienā 
pēc Arvīda izplēnēšanas saņēmu vēstuli no kāda 
nobendēta Āfrikas diktatora mantiniekiem, kuru 
miljoni nu iesprūduši bankās, un dabūt tos var ti-
kai ar citas valsts, ieteicams Eiropas Savienības, 
rezidenta starpniecību. Man tika piedāvāti div-
desmit procenti no piecdesmit miljonu darījuma. 
Vari iedomāties?

— Principā varu, — prātā pārliku, vai iznīcināt 
Irēnas ilūzijas tūlīt vai ļaut tām iznīkt dabiskā ceļā.

— Sākām sarakstīties. Vārds pa vārdam, jau gan-
drīz nonācām līdz naudas pārskaitīšanai, bet tad 
viens mūdzis turienes bankā iecirtās un pieprasī-
ja piecdesmit tūkstošu dolāru kukuli. Maita! Bet 
diktatora mantinieki jau visu naudu iztērējuši ne-
skaitāmām juridiskām procedūrām, man pašai 
vispār nulle. Tīrās šausmas! Ar kuru galu tie Visu-
ma spirāļu griezēji domā?

— Briesmīgi, — piekritu.
— Un tad, — Irēna to pateica ar ieaijājošu iz-

teiksmi, it kā bērnam pirms gulētiešanas stāstī-
tu pasaciņu, — es saņemu vēstuli no kaut kādas 
starptautiskas loterijas. Mana pasta adrese vinnē-
jusi loterijā, man pienākas, tici vai ne, piecdesmit 
tūkstoši dolāru!

Viņa skatījās uz mani ar skatienu, kādu šaha 
amatieris varētu veltīt sakautam, kaunā un dub-
ļos iemītam lielmeistaram. Šahs un mats!

— Neiespējami, — noelsos, — vienkārši neticami! 
— Un iekodu lūpā, lai apvaldītu tās tieksmi stiep-
ties ironiskā smīnā.

— Tā varētu šķist, — Irēna piekrītoši pamāja un 
iespraucās aiz letes, lai paņemtu un atvērtu jaunu 
degvīna pudeli. — Dzersi?

— Man pietiek.
— Kā vēlies. Man gan ir, par ko ieraut, — viņa pa-

cēla zodu un vienā rāvienā no kakliņa iebuļkšķi-
nāja labus divsimt gramus, — jau aizsūtīju bankas 
un personiskos datus loterijas rīkotājiem, tuvāka-
jās dienās naudai jābūt kontā. Atbloķēsim miljo-
nus... Saproti, Edvīn?

Nespēju neko atbildēt. Irēna bija līdz padusēm 

Lauris Vanagsproza Muša
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Kabīnes logs 
bija vaļā, 
no tā plūda 
vulgāras 
mūzikas 
skaņas; vīrs 
pie stūres 
neslēpti mani 
pētīja

iebridusi nelaiķa vīra auzu laukā; man vajadzētu 
viņu brīdināt, ieteikt nomainīt bankas rekvizītus, 
identifikācijas kodus un paroles, bet es tikai klu-
sēju un piekrītoši šūpoju galvu.

— Saprotu, saprotu, — un tie vismaz nebija ne-
kādi meli, — bet es neesmu Edvīns.

— Ak, jā! Eduards, — Irēna šļupstēja un paslēja 
kreiso plecu, — kāda šķirba? — Un pati atbildēja: 
nekādas. Eģiks un viss. Viņa uzmeta skatienu pu-
delei un noskurinājās.

— Bet vakar, Eģik, šeit, šajā nomales ūķī, kā 
tāds balts gulbis iepeldēja tas dziedošais aktie-
rītis, nu, viņš visos seriālos mīlniekus tēlo, no-
pirka ūdens pudeli, uzsmaidīja un teica... Tu zini, 
ko viņš teica?

— Nav ne jausmas.
— Gan jau vēl tiksimies, viņš teica, — Irēna 

triumfēja, — vēl tiksimies!
— Grandiozi!
Alkohols bija darījis savu — pārdevēja lūkoja 

piestutēties kājās, taču sabruka un palika guļam 
uz galdiņa bezmiega nakti pavadījuša, pārguruša 
studenta pozā.

Lavījos prom. Ieejas durvīs iekārto plāksnīti 
pagriezu «Slēgts» stāvoklī un izspruku uz ielas. 
Iesāņus ielas malā rēgojās celms — piemiņa no ne-
senā zibens mēģinājuma nospert Arvīdu. Pa ielu 
tieši man pretī brauca atkritumu vedēju mašīna. 
Tā nāca arvien tuvāk un tuvāk, līdz uz tās bun-
kura sāniem līdzās visādiem uzrakstiem un rūsas 
pleķiem ieraudzīju pazīstamo simbolu — trīsstūrī 
sakārtotas trīs zaļas bultas, kas ķer cita citu nebei-
dzamā apļa dejā. Sajutos neomulīgi. Pieliku soli, 
bet ar perifēro redzi turpināju sekot miskastnie-
ku gaitai.

Kabīnes logs bija vaļā, no tā plūda vulgāras mū-
zikas skaņas; vīrs pie stūres neslēpti mani pētīja, 
it kā apsvērdams, novākt mani uz vietas vai vēlāk. 
Neizrādot paniku, centos iespējami ātri attālinā-
ties no aizdomīgā transportlīdzekļa. Pagāja trauk-
smaina pusminūte. Biju nosoļojis kādus piecdes-
mit metrus, paskatījos pār plecu, lai redzētu, kas 
notiek aiz muguras. Mašīna stāvēja ielas malā ie-
pretim Irēnas kafetērijai. Abi atkritumu savākša-
nas operatori bungāja pie tās durvīm, prasoties 
iekšā. Uzraksts «Slēgts» viņus nekādi neiespaido-
ja. Tad vīri atvēra durvis un apņēmīgi iegāja telpā.

Velna milti! Ņēmu kājas pār pleciem un nozu-
du aiz stūra, tad vairākas reizes mainīju kustības 
virzienu, līdz paslēpos autobusu pieturas nojumē 
atvilkt elpu un pārliecinājos, ka no eventuālajiem 
vajātājiem esmu atrāvies.

Sēdēju uz soliņa, vēroju ielu, kamēr galvā grie-
zās piektās pakāpes orkāns. Protokola rakstītāji, 
vērotāji, izpildītāji. Arvīds noteikti domāja, ka tās 
ir bezķermeniskas, visur un vienlaikus esošas būt-
nes, kas sastāv no tīra intelekta un šķipsniņas sin-
gularitātes. Viņam pat prātā nevarēja ienākt, ka tie 
ir radījumi ar miesu un asinīm, kas netīros zāba-
kos līdz ar mums izbradā tās pašas trīs dimensi-
jas, ko tik nenovēršami cenšas aprīt entropija. Viņi 

seko, lai visi cikli un spirāles Visumā griežas pa-
reizi, lai pēc vienām beigām ir atkal jauns sākums, 
jo entropijas galīga uzvara būtu arī viņu nāve.

Aplis, gredzens, cilpa, spirāle, čūska, kas kož sev 
astē, iņ un jaņ, Mēbiusa gredzens, aplis ar cirku-
li, zaļu bultiņu virpulis — tie visos laikos ir bijuši 
viņu simboli, allaž pārprasti un neizprasti. Un tā 
arī būtu palicis, ja ne dullais Arvīds.

Kur es esmu iekūlies, un kas ar mani notiks?

Nākamajā pieturā uz soliņa sagaidīja netīrs 
bezpajumtnieks. Deklasētais elements neslēpti 
sekoja manai gaitai jau no tā brīža, kad nonācu 
viņa redzeslaukā, un turpināja griezt galvu līdzi 
manai kustībai, it kā vērotu ļoti lēnu tenisa spē-
li. Ejot viņam garām, pamanīju tetovējumu vīra 
plaukstas virspusē: saulriets jūrā. Liels pusap-
lis, kura otra puse slēpjas zem ūdens vai aiz ap-
vāršņa, vai matērijas tumšajā pusē. Tik vienkārši. 
Visi mani bēgšanas un slēpšanās manevri proto-
kola sargiem nenozīmēja pilnīgi neko. Es varētu 
aizmukt uz Ameriku, Austrāliju vai Mēnesi, taču 
tur priekšā jau sēdētu kāds apļiem, pusapļiem vai 
spirālēm rotājies vīrs un ar acu rentgenu bezkais-
līgi skaitītu manus kauliņus un atlikušās ieelpas. 
Apstājos un pagriezos pret smirdīgo cilvēku.

— Ko tu gribi? — noprasīju visai tieši.
Tas neatbildēja, tikai valbīja divas bezdvēselis-

kas acis.
Skaidrs. Neviens te netaisās ar mani diskutēt, 

neviens man neko nepaskaidros. Lielajā Likteņa 
spēlē es neesmu nekas.

Izčamdīju no kabatas divdesmitnieku un snie-
dzu klusējošajam subjektam.

Viņa sejā nenodrebēja ne vaibsts. Bezpajumt-
nieks stingi sēdēja un blenza manī. Iestūmu nau-
daszīmi viņam kabatā un slāju prom. Nekā cita 
darāma te nebija. Es esmu tikai muša Veneras sēr-
ezerā.

Nākamajā rītā, kafiju dzerot, atcerējos iepriek-
šējās dienas piedzīvojumus. Ko tik visu ar cilvē-
ku nesadara žvingulis un briesmu stāsti! Traks var 
palikt. Un tomēr... Kad rīta cēliens ieritēja atkritu-
mu iznešanas fāzē, kārtīgi izrakņāju miskasti un 
sadalīju atkritumus frakcijās — stikls, plastmasa, 
papīrs, organiskas izcelsmes paliekas.

Tās Visuma pavēlnieku padarīšanas, protams, 
ir tīrās blēņas, tomēr, kā teica viens no moder-
nās fizikas tēviem, jautāts par pakavu pie durvīm: 
«Runā, ka pakavs nes veiksmi arī tad, ja tam ne-
tic.»

Mana dzīvokļa ārdurvis tagad slogo pamatīgs 
pakavs — aplis ar daudznozīmīgu pārrāvumu 
apakšdaļā. Sienasskapī, noslēpta aiz drēbēm, ka-
rājas balta tāfele ar krāsainiem aplīšiem.

Un es šķiroju atkritumus. Un dodu naudu uba-
giem. Un lieku sveci baznīcā.

Un respektēju melnu kaķi. Nekad taču nevar 
īsti zināt, kas ir tikai māņi un iedomas un kad tu 
tiec pārbaudīts pa īstam. Ê

Lauris Vanagsproza Muša
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«Baltā uzvalkā, kas teicami izcēla viņas trauslo, 
gracīlo augumu, viņa sēdēja dīvāna galā ar tievu, 
garu cigarillu pirkstos un, vērīgajam skatienam 
dzīvi un vīzīgi mirdzot, runāja — par rakstu un 
mākslas lietām. Viegli, ar ironiju un pašironiju, 
bet allaž ar dziļu ieinteresētību, arvienu meklē-
jot skartajiem jautājumiem kādu neparastāku vai 
neievērotu piešķiebienu. (..) Šur tur iemezdama 
pa jautājumam vai piezīmei, viņa daudz veiklāk 
prata tērzētājus, tiem pašiem nemanot, pievērst 
mākslas lietām. (..) Zīmīgi, ka viņa nekad nerunā-
ja par sevi, savu darbu vai nodomiem, bet mācēja 
aizkustināt lietas, kas skāra un saistīja citus. Man 
neizdevās (..) noskaidrot, kā, sveštautiešu vidū 
dzīvojot, tikai reti saskaroties ar latviešiem, viņai 
veicās saglabāt un tālāk veidot tik bagātu, dzid-
ru un niansētu latviešu valodu. Viņai piemita iz-
smalcināts valodas instinkts. Viņa saskatīja lietas, 
ko tikai retais ievēro,» — tā latviešu trimdas mo-
dernistiskās prozas dziļāko un talantīgāko autori 
Ilzi Šķipsnu (1928—1981) raksturojis reālistiskās 
prozas klasiķis Anšlavs Eglītis. 

Un vēl divi spilgti vērojumi. Dzejniece Astrī-
de Ivaska: «Ilzes māja bija grāmatu pilna. Pat 
drēbju skapī viesu istabā tās aizņēma pusi. Grā-
matnieki bija abi, Ilze un [viņas] vīrs Valtons H. 
Rotroks, franču literatūras profesors Teksa-
sas Kristīgajā universitātē. (..) Ilze palika uzticī-
ga agros dzīves gados sāktām draudzībām. Tās 

bij viņas saknes. Šeit sakņojas arī viņas nerimtī-
gā vēlēšanās atgriezties dzimtenē. Darbs un pa-
šas dziņa noveda viņu vietās, par kurām citi ti-
kai sapņo — Turcijā, Ēģiptē. Senajās kapenēs, uz 
kuru sienām stīdz Ilzei tik nozīmīgais dzīvības 
koks. Tā auga un izauga viņas darbi, lēnām, no 
zemapziņas līdz prāta skaidrajiem spoguļiem.»  
Un mākslas zinātniece Eleonora Šturma: «Ar Ilzi 
būt kopā bija viegli un labi, jo raksturu attiek-
smēs viss veidojās ērti, bez piepūles. (..) Kafiju 
malkodama, cigaretei dūmojot, viņa savu viedok-
li, acīm iedegoties, prata formulēt visskaidrāka-
jiem un vistrāpīgākajiem vārdiem. Runājām par 
mākslu, par mūziku, par literatūru, par jaunāka-
jām lugām, baletu, par antropoloģiju un vecajām 
kultūrām, par ceļojumiem, par pasaules politiku, 
sociālajām un saimnieciskajām iekārtām, par lat-
viešu dzīves aktualitātēm, trimdas problēmām, 
par latviešu kultūru un latvietību šeit un dzim-
tenē. Runājām arī par cilvēcīgām problēmām, cil-
vēku attieksmēm, bet tikpat kā nekad — par nau-
du un materiālām vērtībām.»

Neordināra, temperamentīgi aizrautīga, ar reti 
plašām un turklāt arī dziļām zināšanām daudzās 
nozarēs — Ilze Šķipsna bija trimdas pēckara mo-
dernistu izglītotākā rakstniece. Viņas interešu 
lokā bija ne tikai A. Bergsona intuitīvisms un M. 
Heidegera eksistenciālisms, budisms un fenome-
noloģija, K. G. Junga arhetipiskā psiholoģija un 
Ž. P. Sartra iztēles psiholoģija, ne tikai antropo-
loģija, antropoloģiskā lingvistika un bibliotēku 
zinātnes (vairāk nekā desmit gadus Šķipsna strā-
dāja Fortvērtas Kimbela Mākslas muzejā, veido-
dama tajā unikālu senvēstures bibliotēku), viņas 
lielākā interese bija par senajām civilizācijām — 
par šumeriem un Divupi, par Mazāzijas pussalas 
senajām kultūrām, saistīja arī latviešu, šumeru 
un indiešu mitoloģijas paralēles, taču visvairāk — 
Senā Ēģipte. Tās mītiskais un ezotēriskais pasau-
les skatījums viņu pēc ceļojuma uz šo zemi bija 
tik ļoti iespaidojis, ka «no turienes viņa atgriezās 
kā acīmredzami cits cilvēks», atminējies rakst-
nieces vīrs. Viņš uzsver: «Tā nebija viena konkrē-
ta lieta, kas viņu bija ietekmējusi, bet visu iespai-
du kopums: tempļu drupas, piramīdas, tuksnesis, 
Nīla, putni, ļaudis un viss pārējais. Šī pieredze Ilzi 
noveda garīgā un gandrīz fiziskā vienotībā ar Vi-
sumu. Tas bija mistisks pārdzīvojums, kas nepa-
kļaujas izskaidrojumiem.»

Tomēr blakus aizrautībai ar senajām kultūrām 
Šķipsna nevarēja iztikt bez Latvijas. Savu maģis-
tra darbu viņa rakstīja komparatīvā aspektā par 
latviešu mīklu paralēlēm ar citu tautu kultūrām, 
pēc pirmajām publikācijām angļu valodā turp-
māk savu prozu nolēma rakstīt latviski, izšķirša-
nos pamatodama šādi: «Angļu valodā rakstnieku 
nav trūkums, bet tikai nedaudzi spēj rakstīt lat-
viešu valodā, un tāpēc es daru to, kas manos spē-
kos, lai latviešu literatūra turpinātos.»

Fenomenālā erudīcija, ezotēriski arhetipiskā 
un mītiskā pasaules un laika izpratne cementē 

Viesturs Vecgrāvis
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abus Šķipsnas modernistiskos romānus Aiz sep-
tītā tilta (1965) un Neapsolītās zemes (1970), taču 
rets interesents zinās par diviem stāstu un nove-
ļu krājumiem Vēja stabules (1961) un Vidējā īstenība 
(1974), kuros atrodami, izsakos bez pārspīlējuma, 
arī tādi darbi, kas pieskaitāmi pie latviešu īspro-
zas klasikas. Tādus viņa ir radījusi jau 50. gadu 
otrajā pusē, kad okupētajā Latvijā stāsts un no-
vele Ēvalda Vilka, Zigmunda Skujiņa, Miervalda 
Birzes u. c. darbos knapi sāka kūņoties ārā no 
socreālisma dogmām un no ideologu uzspiesta-
jām klišejām. 

No kurienes izaug Šķipsnas modernistiskā 
īsproza? Vispirms no viņas pašas jūtīguma, vē-
rīguma, ģimenes tradīcijas Latvijas dzīves lai-
kā. Abi vecāki bija ar literārām interesēm. Tēvs 
Ēvalds Šķipsna pirms kara publicējis gan dze-
joļu krājumu, gan vairākas lugas, māte Elizabete 
Kauliņa tulkoja angļu, amerikāņu un vācu auto-
rus. Viņas teicamos tulkojumus, piemēram, Dž. 
Londona romānus Martins Īdens un Jūras vilks pa-
domju laikā pārizdeva, taču neminot tulkotājas 
vārdu, kaut gan viņa dzīvoja tepat Rīgā, netālu 

no Sv. Jāņa baznīcas. 70. gadu pirmajā pusē mani 
pie Kauliņas kundzes aizveda vēsturnieks Alek-
sandrs Jansons. To, ka kundze ir trimdas moder-
nās prozas izcilākās rakstnieces māte, gan uzzi-
nāju tikai 80. gadu beigās.

70. gados Ilze Šķipsna vairākkārt viesojās 
tēvzemē, vēstulēs par šīm ciemošanās reizēm 
rakstīja kā par mūža nozīmīgākajiem pārdzīvoju-
miem. Tikās arī ar Latvijas rakstniekiem — viņas 
talantu augstu novērtēja Mirdza Ķempe, apbrī-
noja Zigmunds Skujiņš, kurš 90. gados rakstī-
jis: «Drīzāk sīkā nekā pilnīgā auguma stūraina-
jos plecos un šmaugajā viduklī jautās meitenīgas 
līnijas, atgādinot ģimnāzisti, kas skolas somu 
noslēpusi krūmā. Mandeļveidīgie aceņu ietva-
ri, sānos austrumnieciski saslīpināti, skatienam 
piešķīra izbrīnīti jautājošu izteiksmi. (..) Viņa bija 
slepeni atvedusi sainīti ar savu kolēģu grāmatām. 
Tas liecināja par slieksmi riskēt. (..) Viņa sacīja: es 
ilgi domāju, kādu mākoni sev izvēlēties. Un galu 
galā izlēmu — lidošu ar latviešu literatūras mā-
koni. Tas ir apdraudējuma uzlādēts, tam ir misi-
ja.» Skujiņš vēl zīmīgi piebildis: «Viņas kustības 
intelekta izplatījumā bija atraisītas un graciozas, 
jebkura doma par mietu un ķēdi liktu vienīgi pa-
smaidīt. Robežas nosacīja viņa pati.»

Domuzīmē publicētajam Bārenes stāstam (grāma-
tā publicēts īsprozas kopojumā Vēja stabules, kam 
piešķīra pirmo Jāņa Jaunsudrabiņa balvu — Rie-
tumu pasaulē augstāko atzinību par latviešu pro-
zas darbiem) ir īpaša priekšvēsture. 

Kad 50. gadu vidū Šķipsna nolemj nopiet-
ni pievērsties rakstniecībai, viņa iestājas Teksa-
sas Kristīgās universitātes Radošās rakstniecības 
klasē. Universitāte izdod arī literāru žurnālu Des-
cant, kurā, domājams, pēc klases viesprofesora 
rakstnieka Džona Greivsa (John Graves) ieteiku-
ma, aicina publicēties arī jauno latvieti. Greivss 
uzskatījis, ka Šķipsnai, tāpat kā polim Dž. Kon-
radam vai krievam V. Nabokovam, nebūtu prob-
lēmu rakstīt angliski, jo «viņas angļu valoda bija 
pirmšķirīga». Žurnāla 1., 2. un 5. numurā anglis-
ki tiek publicēti arī trīs Ilzes Rotrokas (Rothrock 
ir vīra uzvārds) stāsti (pēdējais jau ar Šķipsnas 
vārdu). 1958. gadā Descant publicē viņas stāstu 
The Strange Mournful History of an Orphan, or The 
Crossing. 

Tas faktiski ir latviski rakstītais Bārenes stāsts, 
kura centrā rakstniecei tik zīmīgā likteņa ne-
novēršamības tēma, pat cilvēka nodomu niecī-
gums pretstatā kādai fatālai nolemtībai, kuras 
pamatā tomēr arī ir realitāte. Mani šis novelistis-
kais stāsts saistīja gan ar Erika Ādamsona prozai 
raksturīgu personāžu modernistisku pārveidi, 
gan ar metaforiski precīzām detaļām vēstījumā, 
piešķirot tām simbolisku vispārinājumu, gan ar 
kompozīcijas pārdomātību un valodisko šarmu. 
Taču visvairāk ar to, ka spoži parādīja, cik aug-
stā mākslinieciskā un saturiskā līmenī varēja būt 
latviešu īsproza 50. gadu Latvijā, ja ne 40. gadu 
okupācijas un karš.  Ê
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Vakara vēsma atnāca ar pēkšņu vilni un tika 
pateicīgi saņemta. Firziķu koks padevīgi nolieca 
savus zarus, un staipekņu roze pavēra lapas vēja 
glāstam. Priekškari viegli sašūpojās un mazliet 
atšķīrās, lai ielaistu vēsmu istabā. Uz piekalnes 
ceļa pacēlās mazs putekļu mākonītis un, priecī-
gi virpuļodams, laidās lejup pa kalnu uz pilsētas 
pusi. Pat īsā zāle mauriņā šķita atvelkam elpu 
pēc dienas tveices.

Es stāvēju mūsu mazās baltās mājas durvīs un 
vēroju putekļu mākonīti uz ceļa. Tas bija ceļš, pa 
kuru man jāiet rītu. Rītu!

Ne-ē, iešalcās firziķu koks. 
Nē, nē, čukstēja vijīgā roze un sašūpoja lapas 

brīdinādama. 
Protams, nē, rūca lielie dārza krēsli, ieslīgda-

mi dziļāk zemē, smagi un nopietni zem savas 
baltās krāsas.

Es nodrebēju vakara vēsmā, jo biju domājusi 
pati savu domu. Patiesībā tā gan nebija pilnīgi 
mana pašas, arī Florence bija to domājusi. Pirms 
četriem gadiem, šajā brīdī, šajā pašā vietā. Gan-
drīz to pašu domu — tikai viņa bija domājusi arī 
par atgriešanos, par ciemošanos pie savējiem, 
par pārnākšanu mājās. Viņa nezināja, kas likte-
nim padomā, kam bija jānotiek. Es zinu.

Bet vai es zinu?
Es zināju. Man bija jātiek projām, iekams tas 

notika, un es biju visu sagatavojusi. Mana ceļa-
soma bija sakārtota un paslēpta skapī aiz Knuda 
kundzes svētdienas tērpiem. Es to varēju viegli 
un ātri paņemt. Vēl man bija mazliet laika, bet 

es zināju, ka man jādodas prom, pirms norietēja 
saule, pirms satumsa vakars un apmācās debe-
sis, pirms visi mezgli paspēja savilkties un sa-
tvert mani tāpat kā toreiz Florenci. Man bija jā-
dodas projām šovakar, ne rītu, kā visi domāja 
un teica, tikai vēl es nevarēju iet, vēl gluži ne. 
Vēl man bija mazliet laika, un es pati vēl biju sa-
kopota no divi dažādām, nesaderīgām daļām 
un nesapratu, kura bija pārāka — Florence vai 
es pati. Tagad man tas liekas savādi, gandrīz ne-
iespējami, bet tagad es esmu tālu un vēroju visu 
kā no kāda liela atstatuma un augstienes. Toreiz 
es nesapratu. 

Florence, mīļā Florence, dziedāja vakara vējš.
Florence, Florence, čukstēja dārza ēnas, un 

rožu krūms sašūpojās un sniedzās pēc manis ar 
žuburainiem zariem.

Viņa arī droši vien te stāvēja pirms četriem 
gadiem jauna un pavasarīga, vēl nekā neno-
jauzdama. Rītu, — viņa toreiz domāja, — rītu es 
došos lejup pa šo ceļu, garām skolai, cauri klu-
sajam mazās pilsētas centram, pāri dzelzceļa til-
tam, tālāk, arvien tālāk pasaulē.

Tā domāja Florence, un es arī tā domāju. Ļau-
dis to no manis gaida, jo Knuda kundze tā ir iz-
lēmusi. Kaimiņi, skolas biedri, pilsētiņas iedzī-
votāji, viņi visi saka, ka tā ir liela priekšrocība, 
ka es varēšu studēt valsts universitātē, un viņi 
izliekas, ka tic, ka es tur nokļūšu. Visi izliekas, 
atskaitot firziķu koku un dārzu, un šķietami ne-
dzīvās lietas visapkārt. Vai tās ir atklātākas par 
cilvēkiem, vai vienīgi dziļi jutīgas pret negaisu, 
kas paslēpies vieglajā vakara vēsmā? Šī ir no-
pietna zeme un nemīl mani. Es esmu iemācīju-
sies sarunāties ar cilvēkiem, un viņi saprot mani, 
bet dienvidu daba neslēpj, ka es šeit neiederos. 
Balti nokaitētā saules gaisma mani saista un 
sien, un es nevaru nekur paslēpties. Te vienmēr 
ir tā klusā un pārdabīgi saulainā mošķu stunda, 
kas valdīja pār manu bērnu dienu pusdienas lai-
kiem, kad likās, ka kāds milzīgs noslēpums, kāda 
sveša zināšana bija paslēpusies dabā, biedēdama 
tāpēc, ka lauki, pļavas, meži — visa zeme dusēja, 
atvērusies saules gaismā, un gaiss bija dzidrs un 
caurredzams un tomēr nekā neatklāja sasprin-
gušam skatam. Šeit ne vien daba, bet arī cilvēki 
ir tādi vienmēr, tagad ir mūžīgs pusdienas laiks. 
Es varu vērot un minēt domas, bet es tomēr ne-
zinu, kāds ir noslēpums, kas mūs šķir. Reizēm 
man liekas, ka es pati to esmu izdomājusi, bet 
citreiz esmu gluži pārliecināta, ka ļaudis ir laip-
ni un mani mīl tāpēc, ka esmu līdzīga Floren-
cei, un ienīst tāpēc, ka neesmu viņa. Ja es esmu 
Florence, tad nevaru izbēgt viņas liktenim, bet, 
ja neesmu viņa, ja es vienīgi velti valkāju viņas 
mīļo vārdu, tad ir vienalga, vai es dzīvoju vai ne.

Rītu man jādodas ceļā, rītu man jābrauc. Tā 
bija Florences doma, bet ir arī manējā, jo es to 
neesmu vienkārši piesavinājusies. Šī doma ir lī-
dzīga daudz kam citam, ko esmu pieņēmusi tā-
pēc, ka tas man der un piestāv — gluži kā Flo-

Bārenes 
stāsts

Ilze Šķipsna

Stāsts
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rences drānas, kuras nevajadzēja ne pāršūt, ne 
pārtaisīt, kā viņas brūnās ādas kurpes, kurās 
manas kājas pašas no sevis ir ieaugušas un kas 
man tagad ir tieši laikā. Šovakar es domātu par  
rītdienas ceļojumu arī tad, ja es vēl būtu es pati, 
tikai tad tas mani vestu pa citādām takām zaļā 
dzīvības pasaulē, kur gaismas un ēnas virknējas 
nebeidzamās rotaļās un sapņi izaug  un nobriest 
lēnām kā sārtas meža zemenes mīļā saulē.

Rītu — bet es nedrīkstu aizmirst, ka man jādo-
das ceļā jau šovakar, pirms uznāk negaiss. Kad 
Knuda kundze dosies lejup, lai palīdzētu sakār-
tot vidusskolas zāli rītdienas izlaiduma svinī-
bām, es paņemšu savu ceļasomu un skriešu. Es 
zinu, ka varu izbēgt, tikai man jāgaida līdz īs-
tajam brīdim, jo dzelzceļa piestātnē es varu ilgi 
uzturēties. Tā ir maza, dzeltena ēka pašā pilsētas 
vidū, un mani šeit visi pazīst, gluži tāpat kā viņi 
pazina Florenci. Viņi brīnīsies, ka manis nebūs 
klāt rītdienas aktā, bet — tur jau nebija arī Flo-
rences toreiz, pirms četriem gadiem. 

Es varu dzirdēt, ka Knuda kundze dzīvojamā 
istabā uzvelk lielo pulksteni. Tas vēl nav savu 
laiku notecējis, bet viņa to dara aiz piesardzības, 
jo nevar paciest pulksteņus, kas apstājušies, ne 
arī novītušas puķes. Ziedus Knuda kundze iz-
liek ārā jau pēc pāris stundām saudzīgi, bet bez 
nožēlas, un pulksteņi mūsu mājās nekad neap-
stājas, jo, ja kustība un vienmērīga skaņa nepa-
vada laiku tā tecējumā, tas ir briesmīgs kā nāve. 
Knuda kundze to nekad nav teikusi, bet viņa tā 
domā. Es zinu gandrīz visu, ko viņa domā, bet 
nespēju nekā teikt vai grozīt, tāpat kā es nespēju 
būt — vai arī nebūt — Florence. 

Kad es atbraucu šurp, lai dzīvotu pie Knu-
diem, gandrīz pirms četriem gadiem, es biju 
gluži citāda meitene, citāda būtne. Varbūt es ne-
biju nekas, vienīgi atsevišķu pārdzīvojumu un 
izjūtu virkne, ko laika tecējumā satur kopā ti-
kai atmiņa. Man bija četrpadsmit gadu, es biju 
bāra bērns, kas klīdis no vienas svešas pajumtes 
uz citu, es biju kā tukša krūka, kas ilgojas pie-
pildīšanas, bet var saklausīt tikai to, kā pasau-
le pieskaras no ārpuses un atbalso pašas tuk-
šumu. Tagad man reizēm grūti sevi iedomāties, 
jo Knuda kundze ir mani rūpīgi sargājusi no at-
miņām par mani pašu. Ar zīmīgu skatu, ar klusi 
pačukstētu vārdu, kādreiz ar labvēlīgu teikumu 
viņa jau pašā sākumā prata atvairīt ziņkārus vai 
līdzcietīgus jautātājus, tā ka tagad, šķiet, mūs vi-
sus saista vārdos neizteikta, bet pavisam skaid-
ra noruna nekad nepieminēt to, ka neesmu visu 
savu mūžu nodzīvojusi šajā namā. Es esmu ie-
mācījusies slēpties un gaidīt, tikai tagad es vairs 
droši nezinu, kā man pašai būtu jājūtas un kam 
jābūt. Knuda kundze grib, lai es būtu Florence, 
un mūsu ļaudis, man liekas, ir jau aizmirsuši, ka 
es tā neesmu. Dažkārt man pat pašai liekas, ka 
mana dzīve pirms ierašanās šeit ir bijusi kāda 
cita, agrāka dzīve kādā citā laikā un pasaulē, kas 
arvien vairāk izdziest un izbalo kā nostāstos 

dzirdēta pasaka, kuru vairs nevar atrast un izla-
sīt nevienā grāmatā un kuru nevar arī nevienam 
izstāstīt, jo tai ir pašai sava, citiem nesaprotama 
valoda. 

Jauna vēja brāzma sašūpo gaisu, un es dzirdu 
soļus aiz sevis. Liekas, ka es dzirdu šos soļus ik-
reiz, kad manas domas sāk maldīties pašas savos 
ceļos. Tam visam ir iemesls. Knuda kundze zina, 
ka viņas klātienē es varu domāt tikai viņai zinā-
mas domas. Viņa ir iznākusi priekšnamā, un es 
instinktīvi aizlieku kreiso roku aiz muguras un 
saņemu savu labo elkoni, jo Florence mēdza tā 
stāvēt. To man neviens nav teicis, bet es zinu. Es 
jūtu Knuda kundzes skatu un apgriežos, lai tam 
izbēgtu. Kad es viņā skatos, es vienmēr redzu 
smaidu, kas slīd pār viņas pieri, vaigiem, pat pāri 
zodam, bet viņas acis, kuru krāsu es nekad ne-
esmu spējusi saskatīt, ir aukstas, un tajās ir vien-
mēr tā pati izteiksme — reizē jautājums un apsū-
dzība: kādēļ gan Florencei, mūsu mīļajai meitai, 
vajadzēja mūs atstāt, kamēr šī, kuru neviens ne-
mīl un kurai šai pasaulē nav vietas, var dzīvot? 
Jautājums ir domāts Dievam, bet apsūdzību sa-
jūtu es, un tā uzguļas maniem pleciem ikreiz, 
kad pagriežu muguru, un moka mani divkārt 
tāpēc, ka zinu, ka viņai taisnība. Bet es nevaru 
nekā sacīt, nevaru aizstāvēties, jo neviens man 
nekad šeit nav teicis nelaipna vārda un visus šos 
gadus abi Knudi par mani rūpējušies gādīgām 
rokām. Kādreiz man liekas, ka es tikai iedomā-
jos, ka viņiem nav labvēlības, vai arī, ka neviens 
cits manā vietā neuzlūkotu manu audžuvecā-
ku izturēšanos kā nelabvēlību. Jo vientulīgāku 
jūtu šo savu domu, jo spēcīgāka tā kļūst, un pa-
mazām tā ir izvērtusies par pārliecību, par kaut 
ko tādu, kas vairs nav jāpierāda, ko es vienkārši 
zinu. 

Ja nebūtu Knuda kundzes, es tagad droši vien 
nemaz nelīdzinātos Florencei. Es būtu augusi 
kā mežā atstāts koks, pats pēc saviem un dabas 
likumiem. Dārznieku nesiets un negriezts koks 
aug tā, kā tam sēklā nolikts, vienalga, kur tā ie-
mesta. Taču zem Knuda kundzes mērķtiecīgā 
skata es esmu kļuvusi par Florencei līdzīgu būt-
ni vismaz ārēji. Četrus gadus viņas acis ir mani 
pavadījušas gandrīz bez vārdiem, tā ka tagad es 
esmu iemācījusies kustēties un runāt, un arī do-
māt kā viņas mirusī meita. Kad es ienāku istabā 
un aizveru aiz sevis durvis, es varu redzēt Knu-
da kundzes acīs, vai esmu pienācīgi izdarījusi. 
Kad es pieceļos, lai atvērtu gaišos logu aizkarus, 
es jūtu Knuda kundzes skatu uz savas rokas, un 
tā, tērpta agrākā Florences piedurknē, pēkšņi 
nav vairs manis pašas, bet kustas, it kā kādas ci-
tas gribas vadīta, un pieņem Florences žestus. 
Kad tas ir noticis, es varu manīt savādu gaišumu 
Knuda kundzes sejā, bet tikai uz mirkli, jo viņas 
skats gandrīz nekad neatslābst. Viņas acis mani 
vienmēr pavada kā uzticīgi sargi pat tad, kad vi-
ņas pašas nav klāt. Tām ir baigs spēks, kas spēj 
nokausēt manas domas un iznīcināt vārdus, ja 
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tie nav arī Florences vārdi, pirms es tos vēl esmu 
izrunājusi.

Knuda kundze ir atnākusi līdz durvīm un 
laipni saka, ka man seja esot sasarkusi un acis 
spīdīgas. — Aiz laba iemesla, — viņa piebilst, jo 
tādai jaunai meitenei kā man rītdiena būšot ie-
vērojama diena, sākums lieliem mērķiem un 
jaunai atbildībai. Viņas balss skan sirsnīgi, bet 
man iekrīt prātā, ka tagad vienmēr ir pusdienas 
laiks un es nevaru nekur paslēpties, arī no sir-
snības ne. Tad mani pārņem kauns, jo es zinu, 
ka Florencei tādas domas bija svešas, jo viņai 
nebija nekā, ko slēpt. Es saņemos un smaidīda-
ma saku, ka rītu tiešām būs liela diena, skolas 
beigšanas diena, bet manī ir bailes, un es nezinu, 
vai esmu pārdabīgu iedomu varā, vai arī padota 
tam spēkam, kas slēpjas aiz Knuda kundzes no-
pietnajām, saltajām acīm.

 — Lai nu viss rītu labi izdodas, — es dzirdu 
viņu sakām, taču viņas balss ir necerīga, un pēk-
šņi es atceros, ka, lai gan mēs apmeklējam diev-
kalpojumus ik svētdienas, viņa kopš Florences 
nāves nekad nav vairs dziedājusi. Bez tam laba 
laime un izdošanās man vajadzīga šovakar, ne 
rītu! Es gribu viņai to sacīt, bet Knuda kundze 
jau ir izgājusi no istabas. Viņa nesauc mani pa-
līgā klāt vakariņu galdu, kas ir neparasti, bet 
laikam mums abām gribas šovakar izvairīties, 
varbūt tāpēc, ka tagad viss ir padarīts, viss sa-
gatavots likteņa rokai. Četri gari gadi ir tiekušies 
un veduši uz šo dienu, uz šo brīdi, un nu vairs 
atliek vienīgi gaidīt iznākumu — līdz rītdienai.  
Līdz vakaram, es sev saku, es nedrīkstu aizmirst, 
ka nevaru gaidīt, jo zinu, kas liktenim padomā. 
Es pēkšņi jūtu, ka šajā zināšanā ir liels spēks, ka 
man ir dots pārvarēt neredzamos režģus un tīk-
lus, ka man kā čūskai jānomauc liekā āda un jā-
izslīd projām jaunai un brīvai. Tā ir lieliska izjū-
ta un uztrauc mani, jo patiesībā es esmu sīka un 
nedroša meitene. 

Knuda kundze toties ir stalta auguma izne-
sīga sieviete, kas valda pār savu māju un tās 
apkārtni. Viņas kustībām piemīt svarīgums un 
nopietnība, viņas valoda ir apzinīga, un smiek-
li smalki izmēroti, tā ka ļaudis apklust un kļūst 
gandrīz bijīgi, ar viņu sarunājoties. Kopš Flo-
rences nāves visa Knuda kundzes dzīve ir nori-
sinājusies šīs traģēdijas ēnā. Tā nav viņu salau-
zusi, bet ne Knuda kundze pati, ne arī pilsētas 
iedzīvotāji nevar to aizmirst, kaut arī neviens to 
nekad vairs nepiemin. Negaisa laikā, kas pava-
saros te plosās bieži, mūsu mājās allaž ierodas 
kāds draugs vai kaimiņš it kā gadījuma pēc un 
pavada visu negaisa ilgumu nepārtrauktās sa-
runās. Knuda kundze tajās dzīvi piedalās, izlie-
koties nezinām, ka apciemojumam būtu kāda 
īpaša nozīme. Pirmajā vasarā bijis vēl citādi, 
ļaudis nespējuši atturēties, vismaz nepaskatīju-
šies uz vietu zaļajā maurā, kur Florence bija pa-
kritusi, un vienmēr bažīgām acīm vērojuši rie-
tumu debesis, kad vien tur salasījušies negaisa 

mākoņi. Dažkārt man šķiet, ka Knuda kundze 
izšķīrās dot man mājas un ģimeni tāpēc, ka par 
Florenci bija pārāk grūti runāt. Es zinu, ka aiz šī 
iemesla viņa vēlējās arī mani saukt par Floren-
ci, jo nu vismaz sarunās šķiet, ka ir tikai viena 
Florence. 

Savās domās es viņu bieži saucu par Svēto 
Florenci, jo gan cilvēkos, gan lietās vēl tagad 
mājo viņas gaisma. Florence bija laba, un es ar-
vien biežāk jūtu, ka būtu viņu ļoti mīlējusi, ja 
vien man būtu bijusi iespēja viņu satikt un pa-
zīt. Bieži, kad esmu viena pati savā — Florences 
— istabā, jūtu kādu īpašu siltumu un labvēlības 
strāvu plūstam no viņas grāmatām, gleznām, 
visām viņas lietām, kādu spēcīgu dzīves prie-
ku, kura man pašai nav. Tad es jūtos viņai tuvāk 
nekā jebkuram citam cilvēkam, ko esmu satikusi 
savā izraibinātajā dzīvē, un man liekas, ka viņa 
būtu pavisam tuvu, kaut kur tepat istabā, un sir-
snīgi vēlētos, lai es dzīvotu un būtu viņas vietā. 
Tad man pēkšņi ļoti gribas līdzināties Floren-
cei, un ir grūti saprast, vai Knuda kundze nostā-
jusies starp mums kā tilts, kas vieno, vai arī kā 
siena, kas dala.

Esmu izlasījusi Florences dienasgrāmatu, ko 
Knuda kundze reiz kādā vējainā pievakarē ieli-
ka manās rokās, ne vārda neteikdama. Tagad es 
vairs nevaru vienmēr īsti atšķirt Florences pie-
dzīvojumus no saviem pašas, jo manā apziņā tie 
saaudušies kopējā rakstā. Es zinu, kādēļ mūsu 
kaimiņa dēls mani reizēm tālredzīgi uzlūko, un 
zinu arī to, kāpēc vienmēr tajās dienās, kad viņš 
nes ziedus uz Florences kapu, viņš tos atsūta arī 
man tādus pašus it kā drošības pēc. Viņš ir vie-
nīgais, kas vēl aiziet uz kapsētu, un, kad es viņu 
redzu staigājam lēniem, it kā maldīgiem soļiem, 
man ļoti gribas atdot viņam to, ko viņš pazau-
dējis. 

Virtuvē tējas katliņš ir iesācis klusi svilpt. Vēl 
pēc mirkļa Knuda kundze sauks mani vakariņās. 
Pēdējo reizi, uz pēdējām vakariņām. Es dzir-
du pazīstamas skaņas, pazīstama rosība vakara 
namā mēro laiku, kas man aiztek garām nepie-
skardamies. Vēl brīdis, un pārdomas un sapņi 
būs jānoliek, būs pienācis darbošanās un izšķir-
šanās laiks. Tad rītu viss būs citādi. 

Vidusskolas ēka ielejā jau tagad izskatās citā-
di, neparasti klusi un vientuļi. Man būs žēl to 
pamest. Skolas biedri mani bija iekļāvuši savā 
vidū un, šķiet, nešaubījās, ka es biju tā pati Flo-
rence, par kuru tie bija dzirdējuši no saviem ve-
cākiem, brāļiem un māsām. Tā bija kāda brīnu-
maina burvība, bet neviens nebrīnījās. Es sēdēju 
Florences bijušajā solā un lietoju viņas lomas 
skolnieku lugās, un tagad, skolu beidzot, man 
bija piešķirta tā pati stipendija valsts universitā-
tē, ko toreiz saņēma Florence. Viss man ir pare-
dzēts, viss sagatavots, un man atliek tikai sekot. 
Kā kādā lēnā un nopietnā dejā, kurā ik solis sīki 
izlikts priekšā, kaut gan es nekur neredzu ap-
burto zizli, es nedzirdu pat burvju mūzikas sa-
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valdzinātājas skaņas. 
Un tomēr mani soļi ir viegli, manas rokas 

veiklas, un sirds grib būt laipna un spodra. Es 
taču dzīvoju Florences dzīvi, es esmu viņas lī-
dziniece, tāpēc nedrīkstu darīt viņai pāri. Jau 
četrus gadus es esmu vērojusi, kā Florence aug 
un veidojas manī no jauna, un es baidos, ka ne-
esmu viņu saņēmusi pietiekami pazemīgi. Viņas 
dvēsele ir skaistāka par manējo, un man, tālu un 
tumšu mežu augam, vajadzētu padoties savu 
dārznieku rūpīgajai kopšanai un veidošanai un 
ziedēt ar viņu izraudzītiem ziediem. Reizēm 
man šķiet, ka tas ir manas dzīves lielais pārbau-
dījums, un tad es visur meklēju Svēto Florenci, 
kas mani aicina ar savu pārāko gaismu. Es jūtu, 
ka viņa ir visur mūsu mājā, senu biedreņu saru-
nās un atmiņās, pat rožu pumpuros, kas aug pie 
viņas loga, un saullēkta gaismā austrumu de-
besīs, līdz beidzot pazīstu viņas balsi pat savos 
smieklos, un man gribas viņu pasargāt, lai gan es 
nezinu, no kā.

Ar īgnumu atceros, ka reiz esmu pamanījusi 
mūsu skolotājas Asmas kundzes sejā neuzticību 
un aizdomas, jo mani domraksti ir pārāk līdzīgi 
Florences domrakstiem. Tad man gribas saukt, 
ka es to neesmu norakstījusi, es taču esmu Flo-
rence! Kad citi šaubās, ka esmu Florence, man 
sāp, bet sāp arī tad, kad viņi aizmirst, ka es tā 
neesmu. Pirms dažām nedēļām, kad pasūtīju 
tērpu izlaiduma aktam, mūsu pilsētas šuvēja 
pēkšņi aizgriezās un vairākus brīžus nespēja ru-
nāt. Vēlāk, kad pārnesu tērpu mājās, no spožu-
ma, kas uz mirkli atplaiksnījās Knuda kundzes 
sejā, sapratu, ka biju izvēlējusies to pašu audu-
mu un piegriezumu, kāds bija Florencei. Tad 
man bija dīvains, pašai neizprotams prieks un 
ātras, tumšas bailes, ka es nespēšu ilgi būt reizē 
Florence un es pati.

Tagad man ir mierīgāks prāts, jo zinu, ka šo 
tērpu nekad nevalkāšu. Es to neesmu iesaiņo-
jusi savā ceļasomā, es to nevēlos. Es nevēlos 
nekā, kas man vēl atgādinātu Florenci pēc tam, 
kad būšu izbēgusi viņas liktenim. Es vēl nezinu, 
kurp es došos, bet tas ir nesvarīgi. Zinu tikai to, 
ka man jātiek projām. Man liekas, ka es pat sevi 
vairs nepazīstu, tikai atceros, ka man jānokļūst 
atpakaļ pie sevis pašas, un priecājos, ka ir nepie-
ciešami atraisīties no Florences tagad, jo, ja man 
nebūtu jābēg no viņas nāves, man varbūt vairs 
nepietiktu spēka.

Skatos rietumu debesīs. Nav tur vēl neviena 
mākoņa. Arī vējš aprimis, viss ir kluss, pat firziķu 
koks mazajā dārzā klusē. Varbūt nebūs negaisa 
šovakar? Mazās, baltās mājas, pa retam izkaisī-
tas pa apkārtnes pauguriem, liekas mierīgas un 
netraucētas. Retie, sīkie koki snauž. Tikai maza-
jā pilsētā piekalnē var saskatīt parasto sestdie-
nas rosību, un ātri automobiļi pa brīžam uzšķiļ 
zemās saules starus savos logos. 

Knuda kundze sauc vakariņās. Es vēlreiz pa-
skatos mierīgajā ainavā un pēkšņi šaubos, ka 

man vēl kur citur pasaulē varētu būt vieta. Var-
būt es vairs varu ziedēt vienīgi Florences zie-
diem. Varbūt no Florences bēgot, es aizbēgšu arī 
pati no sevis?

Florence, Florence, es dzirdu Knuda kundzi 
saucam, un man jāpaklausa. Viņa ir uzklājusi 
galdu ēdamistabā, jo šis ir mans pēdējais vakars. 
Tas ir īsts mielasts, ko viņa ir sagatavojusi, un 
telpā ir neparasts svinīgums, lai gan mēs divas 
vien esam mājās. Knuda kungam bieži ir vaka-
ros vēlu jāstrādā. Viņi nav bagāti ļaudis, un mani 
pēkšņi pārņem dziļa pateicības izjūta. Es smai-
du un saku paldies. 

Knuda kundze  ir laipna, bet viņai jāsteidzas. 
Es sēžu viņai iepretim un gaidu, ka viņa teiktu 
kādu atzinīgu vārdu, jo es taču esmu mēģinā-
jusi būt laba meita un manas sekmes skolā man 
šķiet kā zināms pateicības veids. Bet viņa klu-
sē, un es šaubos, ka viņa zina manas slepenās 
domas. Drīz viņa pieceļas un gatavojas iešanai. 
Rokā tai ir melna soma un atslēgu saišķis, viņa 
tūlīt ies — nē, Knuda kundze durvīs apstājas un 
tad griežas atpakaļ, it kā lai izpildītu pēdējo, 
neatliekamo uzdevumu. Viņa vairās mana ska-
ta, lēnām pieiet pie klavierēm un tās atver. Es 
viņā skatos ar pārsteigumu un bailēm, jo kopš 
Florences nāves viņa tām vairs nav pieskārusies. 
Knuda kundze apsēžas un nedroši iesāk spēlēt 
kādu dīvainu un svešu melodiju, ko es nepazīs-
tu, bet kas man izklausās pēc svinīga korāļa. Un 
tad es dzirdu viņas balsi — Knuda kundze dzied 
bez vārdiem un klusi, un es nevaru saprast, vai 
viņas balss skan lūgdamās vai spītīgi, vai šī dzie-
dāšana ir pēdējais upuris manis labad, vai arī 
kāda slepena līguma laušana. Es gribu viņai to 
vaicāt, bet nedrīkstu, un nākamajā mirklī Knuda 
kundze jau ir piecēlusies un dodas ārā. Es viņai 
sekoju līdz durvīm, lai redzētu, kā viņa steidzī-
giem, bet apzinīgiem soļiem aiziet pa manis ie-
mīto taku uz skolas pusi.

Ārā ir satumsis. Tik ātri? Es paskatos debesīs 
un redzu, ka tā nav vakara krēsla. Rietumu pusē 
mākoņi aizseguši saules rietu, vējš sacēlies no 
jauna un dzen tos šurp milzīgā ātrumā. Tā vairs 
nav viegla vakara vēsma, kas rotaļājas ar putekļu 
mākonīšiem. Pustumsā varu redzēt baltos dārza 
solus, kas ieslīguši zemē vēl dziļāk, sagatavoju-
šies saņemt asās lietus un krusas brāzmas.

Ārā ir pēkšņi kļuvis auksts. 
Knuda kundzes lielais stāvs pazudis skolas 

durvīs. Esmu gluži viena plosīgā negaisa tuvu-
mā. Viņas acis mani vairs netur.

Ceļš man ir brīvs. Nav vairs laika meklēt ce-
ļasomu. Atrauju durvis. Sejā iesitas vējš. Lielas 
retas lietus lāses krīt uz manām rokām. Es skrie-
nu uz ceļa pusi. Noplaiksnī pirmais zibens. Vēl 
man ir laiks, es domāju un skrienu, bet kaut kur 
aizķeras kājas, es redzu lielu gaismu un jūtu, ka 
slapja zāle noglauž manu seju un mani apsedz. 
Pēdējā brīdī, kas ir reizē zibenīgi īss un mūžīgs, 
es atceros, ka es taču zināju, kas notiks. Ê

Ilze Šķipsnaproza Bārenes stāsts
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Viņa stāstīja man par savu pilsētu. Viņa teica 
«mana pilsēta» tāpat, kā saka «mana māte», it kā 
tā būtu viņu ieņēmusi, veidojusi, it kā tā būtu viņu 
izaudzinājusi un tikai tad pametusi likteņa varā — 
brīvu, pavisam brīvu, sak, lai tik dodas prom vai 
arī pieķeras tai pie krūts, vai tikpat labi, nevie-
na nepazīta, nosprāgst kādā viņas vēdera ielokā. 
Netika doti nekādi solījumi. Viņa bija tikai viens 
bērns vairāk vai mazāk — pilsēta jau sen vairs ne-
skaitīja savu perējumu.

Apskaidrības brīžos šī nepārprotamā vienal-
dzība viņu sāpināja. Varu to saprast. Liela vilša-
nās. Viņai drebēja balss. Vienā mirklī viņa spēja 

pārslēgties no cieņas uz nicinājumu, no apbrīna 
uz sašutumu, uz dusmām, no mīlestības uz nai-
du. Tad atkal pārdomāt. Lēnām atgriezties pie ie-
priekšējā. Grīļīgā solī. Beigās vienmēr uzvarēja 
mīlestība.

Man patika tieši tas brīdis, kad viņa apklusa. Rā-
dīja lielas, platas acis, skatienā jautās apstulbums, 
apjukums. Iedomājos, ka viņas domas pievēršas 
kam citam, patiesībā ne vairs vecajiem akmeņiem, 
kanāliem un ielu un kvartālu nosaukumiem. Sle-
penas domas. Tik dziļi noraktas, ka tās nespēja iz-
skalot pat martini straumes, kas dāsni plūda viņas 
dzīslās. Neskaidri tēli, ne tik daudz attālināti telpā, 
cik laikā — tur, pavisam tālu prom, ko tu tur redzi? 
Man radās izdevība pārliecināties, ka viņa patie-
šām zina savu pilsētu no galvas. Viņas abas viena 
otru vajāja. Bet tai īpašajā brīdī pavērās plaisa, un 
es spēju noticēt, ka vienīgais viņas sapņu tēls, vie-
nīgais viņas moku iemesls esmu es.

Tad viņa pēkšņi atgriezās uz zemes, saukdama 
tipu aiz letes: «Aiziet, Šarlī, vēl pa vienam!» vai arī 
«Aiziet, Šarlī, to pašu, lai valda līksme!»

Nezinu, vai viņa vārds tiešām bija Šarlī. Bija do-
māts, ka maksāšu es, bet viņa man neko neprasīja. 
Krāsotie nagi klidzēja uz cinka letes, žvadzēja lē-
tās rokassprādzes. Skolnieciskas rotaslietas. Man 
pievērsts skatiens zem smagiem plakstiem, lūpas 
savilktas tādā kā izsmējīgā grimasē. Pa virsu biezs 
rūža slānis. Es maksāju.

Viņa man teica, ka esot četrdesmit piecus gadus 
veca un nekad neesot izbraukusi no savas pilsētas. 
Es zināju, ka tas nav tiesa. Zināju, ka saskaņā ar 
civilstāvokļa aktiem viņai ir piecdesmit divi gadi 
— no skata varēja dot vēl desmit vairāk — un ka 
viņa vismaz deviņpadsmit mēnešus ir uzturējusies 
Parīzē, no 1974. gada marta līdz 1975. gada sep-
tembrim. Ja ne ilgāk. Man gadu bija tieši uz pusi 
mazāk.

Tie ir vienīgie meli, kuros viņu pieķēru. Citās jo-
mās man bija pārāk maz vai pārāk aptuvenas zi-
ņas, lai varētu pamanīt kādas pretrunas.

Viņa runāja viegli. Bez aiztures. Ar svešinie-
kiem. Ar tiem, kas sēdēja blakus pie letes, ar vī-
riešiem, sievietēm, visiem, kas atradās balss attā-
lumā un varēja izmaksāt. It īpaši ar vīriešiem, tas 
tiesa. Arī ar kustoņiem, to redzēju vienreiz vai 
divreiz (ar diviem nabaga krančiem, kas apjuku-
ši viņā noskatījās, kamēr viņa visai neskaidri ver-
velēja; pirmajam par izplūdes gāzēm, otrajam par 
Lielo Piektdienu — «Visi tie nelieši!» viņa teica gan 
par piesārņotājiem, gan par priesteriem, pat neap-
jauzdama, ka šādi varbūt aizvaino tos, kuri grū-
tā brīdī pavērš pret viņu dzirdīgu ausi). Tas noti-
ka tajā vakara stundā, kad viņas kājas jau bīstami 
ļodzījās zem rumpja svara. Es vēl nebiju viņu uz-
runājis. Sekoju viņai pa pēdām, līkumoju līdzi, ie-
vērojot vairāku soļu distanci. Novēroju. Vērtēju. 
Biju to darījis dienām ilgi, iekams tuvojos. Daudz 
netrūka, lai vispār nesaņemtos pienākt tuvāk. To-
mēr īstenība nemaz nebija tik tālu no gaidītā. Jo, 
paldies Dievam, biju gaidījis visļaunāko. Paldies 
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Dievam.
Netika dots neviens solījums. Un neviens ne-

bija jāpilda.
Visi tie nelieši... Ja tā nebūtu viņa, bet kāds cits, 

šī aina man liktu pasmaidīt. Vai arī izjust žēlumu.
Skumjā patiesība ir tāda, ka visu šo laiku viņa 

runāja pati ar sevi.

Ar mani bija citādi. Vismaz uzdrīkstos cerēt. 
Kad redzēju viņu pirmoreiz, es nodomāju: nu re, 
tā ir viņa. Bet šis vienkāršais secinājums neaizgāja 
līdz smadzenēm uzreiz, tāpat tas uzreiz nesasnie-
dza manu sirdi. Tam nebija svara. Kā tādai uzlabo-
tai abstrakcijai, bet tikai par mata tiesu uz to pusi, 
kad izdodas pielikt vārdu fotoattēlam vai saistīt ar 
to kādu seju. Es nesteidzos. Iekārtojos viņas ēnā, 
klusēju un skatījos, kā viņa rīkojas.

Ja gribu palikt objektīvs un nemēģinu viņu tā 
vai citādi piesegt, man jāteic, ka viņas tēls atbilst 
tam, ko parasti sauc par vecu ieleni. Nežēlīgi, bet 
diezgan trāpīgi. Kad tā saka, tas nozīmē, ka tev ne-
mēģina neko iesmērēt. Lai arī uz papīra viņa ne-
maz nebija tik veca, daudzas stundas viņas dzīvē 
bija jāieskaita dubulti vai pat trīskāršā apmērā, tā 
ka aizvadītais pusgadsimts nebija pagājis bez se-
kām. Viņa bija smagi maksājusi. Kuru katru dienu 
viņa vispār varēja nonākt uz ielas — kļūt par klai-
doni vai pat līķi. Viņa dzīvoja trīsistabniekā sociā-
lajā mājā pie stacijas. Valsts dzīvojamā platība. Vi-
ņai nebija darba, un viņa to nemeklēja, izņemot 
brīžus, kad uznāca lepnības vai apgaismības lēk-

me — parasti pēc pamošanās vēlā priekšpusdienā. 
Bet viņa nekad netika tālāk par ciešu apņemšanos. 
Viņas piezemēšanās laukums bija sporta bārs La 
Gauloise piecu minūšu gājiena attālumā no viņas 
dzīvesvietas. Tur viņa pavadīja labāko dienas un 
nakts daļu. Tieši turp viņa mani aizveda pirma-
jā rītā, kad biju uzgājis viņas māju un novaktē-
jis viņas iznākšanu. Ja apsēžas pie galdiņa telpas 
stūrī, kā es izdarīju, viņa ir kā uz delnas. Paviršai 
acij pavērtos tikai padzīvojusi «dāma» ar pārspīlē-
ti izkrāšļotu seju, ar rūsgani brūniem, krāsu zau-
dējušiem matiem, līdz pēdējai vīlei vulgāra un pat 
piedauzīga paskata būtne. Kas līdzīgs izbijušas 
bordeļa saimnieces karikatūrai vai arī lētai prie-
kameitai sava norieta pēdējos staros. Jā, viņa iz-
skatījās pēc maukas. Un vēlāk uzzināju — lai arī 
viņa nekad oficiāli šai arodā nebija strādājusi, viņa 
spēja nevainojami imitēt ielenes gājienus. Kad va-
jadzēja. Grūtos laikos. Laiki vienmēr bija grūti, un 
viņai aizvien vēl gadījās.

Bet es apņēmos netiesāt.
Viņas ierastā vieta bija pie letes uz augstas pī-

tas taburetes līdzās zemesriekstu automātam. Šie 
riekstiņi reizēm bija viņas vienīgā maltīte. Uzko-
da, pamatēdiens un saldais. Laiku pa laikam viņa 
iebēra drusciņu saujā un kraukšķināja tos pa vie-
nam vien. Kad bārmenis bija labā omā, viņš tai pa 
leti aizslidināja apakštasīti ar olīvām vai sāļiem ce-
pumiem. Pat nepaskatījās uz viņu. Alkohols aizpil-
dīja tukšumus. Viņai nebija necik laba ēstgriba, bet 
lielas slāpes, mūžam neremdināmas slāpes. Varē-
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tu iztēloties, ka tādas kā viņa pielejas ar absintu, 
tomēr nekad neredzēju viņu dzeram neko citu kā 
vien balto martini. Varbūt viņai tas likās smalki. 
Kaut kāds viņai pieejams snobisms. Vienā vakarā 
viņa izsūca veselu pudeli. Veiksmīgās dienās — di-
vas. Bet šis untums prasīja noteiktus līdzekļus, un 
visa viņas māksla bija iespējami mazāk izlikt no 
savas kabatas. Jāteic, šai ziņā viņa bija diezgan ta-
lantīga. Lielākā daļa La Gauloise regulāro apmek-
lētāju bija apdedzinājušies un turējās atstatus, kad 
neatšuva viņu pavisam brutāli. Viņas iecienītākie 
upuri bija nejauši ieklīdušie un totalizatora cienī-
tāji. Viņa tos zvejoja ar visiem iespējamiem līdzek-
ļiem — ar balsi, skatienu, nešauboties lika lietā arī 
savas nabaga ēsmas, plivināja skropstas, izrieza 
krūtis, savilka lūpas un gorīja ādas svārkos iespī-
lētos gurnus —, ja vajadzēja, bija arī spējīga šos sa-
smīdināt, iztaisīties par ākstu. Šis bija tāds strād-
nieku kvartāls, uz krogu nāca gandrīz tikai vīrieši. 
Un bija tipi, kas uzķērās.

Manā novērošanas periodā mūsu skatieni vai-
rākkārt sastapās. Viņa man uzsmaidīja. Reiz pat 
pacēla glāzi ar tostu uz manu veselību. Es no jau-
na ieurbos savā avīzē.

Viņas manevri un viltības vienmēr nenostrā-
dāja. Tomēr viņai vajadzēja savu devu, un dienās, 
kad loms neķērās, nekas cits neatlika, kā vien pa-
ļauties uz sevi — viņas ūķī es gan neredzēju nevie-
nu pašu pudeli, cik man zināms, viņa dzēra tikai 
šim nolūkam paredzētajos iestādījumos. Viņa un 
bārmenis, slavenais Šarlī, veda sarežģītu grāmat-
vedību. Un parādzīmes varētu tikt spraustas rin-
dā bezgalīgi, ja vien pēdējais šad un tad nepielik-
tu tām punktu. Kad izsīka liesais valsts piešķirtais 
minimālais pabalsts, viņai nebija citu variantu, kā 
vien samaksāt parādu natūrā. Tā vienvakar man 
nācās viņu gaidīt vairāk nekā divdesmit minūtes 
pēc bāra slēgšanas. Dzelzs priekškars jau bija no-
laists. Viņa bārā bija palikusi viena pati. Viena ar 
Šarlī.

Nožēlojami. Nezinu, kurš no viņiem abiem bija 
vairāk izslāpis.

Netiesāt ir grūti.
Bija ziema, marta sākums, ārā baiss aukstums. 

Mīņājos uz ietves. Pūtu dvašu uz pirkstiem. No-
lādēju viņu. Viņa izgāja pa sētas durvīm. Neuzkrī-
toši pavadīju viņu līdz mājām. 

Mans ceļš pie viņas bija sanācis ļoti garš un ļoti 
grūts. Vispirms bija jānoskaidro viņas dzīvesvie-
ta. Šai par to visu nebija ne jausmas. Tovakar un 
arī citus vakarus es sev jautāju, vai tas viss vispār 
bija tā vērts. 

Ko esmu nogrēkojies, saki man? Kur ir mana 
vaina?

Ceturtajā dienā es izšķīros. Kad ieņēmu vie-
tu uz ķebļa bāra kaktā, viņas lūpās parādījās tas 
apmierinātais smaidiņš. Vēl viens naivs dūkulītis. 
Viņa brīdi manī noskatījās, šūpodama galvu, it kā 
mani mērīdama, tad teica: «Tu neesi vietējais. To 
var redzēt.» Tie bija pirmie vārdi, ko viņa man vel-
tīja. Balss aizsmakusi, pat drusciņ aizlūzusi. Pro-

tams, domās jau tūkstošiem reižu biju izspēlējis šo 
atkalredzēšanās ainu. Bezgala daudzos variantos. 
Bet visos bija krietni lielāks emociju daudzums. 
Asaras vai prieks. Sašķobītas sejas. Drāma. Mūsu 
gadījumā nekā tāda nebija, un beigu beigās šāds 
rīcības modelis pēkšņi likās arī vissakarīgākais. 
Gandrīz vienīgais iespējamais. Prombūtne atstāj 
daudz vietas iztēlei, tuksnesim ar mirāžām. Viņas 
seja gan bija sašķobīta, tomēr ne jau aiz prieka vai 
nožēlas. Tā bija pirmā reize, kad aplūkoju viņu tik 
tuvu. «Ko es jums varu piedāvāt?» visbeidzot viņai 
pavaicāju, un jautājuma saturs tiešām bija šāds: ko 
gan es viņai varēju piedāvāt?

Viņas atbilde mani nepārsteidza.
Dažas stundas pavadījām kopā. Viņa iztukšoja 

vismaz pusduci glāžu, es tās pamazām apmaksā-
ju, lai tak bāra īpašnieks beidz bolīties uz mani ar 
tādām bažām. Viņa runāja, un es klausījos. Skaļas, 
dāsnas pļāpas pie letes. Banalitātes. Neinteresan-
tas. Reizēm atslēdzos, iegrimu viņas sejas pantu 
vērošanā, skatījos spraigi un rūpīgi — kā viņa kus-
tas, kā izpaužas, neapšaubāmi gaidīju kaut mazā-
ko saskaņas zīmi, kaut mazāko acīmredzamo sig-
nālu, ka esam līdzzinātāji. Rētu, skrāpējumu. Ko 
tādu, kas piederētu vienīgi mums. Ko tādu, kas 
liecinātu par mūsu noslēpumu, un tas nekas, ka 
to redzu vienīgi es.

Bet neko tādu ne tuvu nespēju saskatīt. Manā 
vietā būtu varējis sēdēt jebkurš cits. Divas reizes 
viņa devās uz labierīcībām, un abas reizes es būtu 
varējis izmantot, lai mierīgi notītos, atstātu viņu 
tur un pazustu uz visiem laikiem. Viņa to pama-
nītu, atzīmētu šo vērojumu ar plecu paraustīšanu. 
Kas tāds jau ar viņu bija nostrādāts. Viņa pēc tam 
uzrāptos uz savas taburetes un ar skatienu mek-
lētu citu anonīmu tēlu, kas varētu viņai izmaksāt. 
Visi tie nelieši. Incidents ir beidzies. Viņai atmi-
ņā neiespiestos nekas īpašs. Nekas tāds, kas mani 
atšķirtu no visas uzsaucēju varzas, ja nu vienīgi 
varbūt mana relatīvā jaunība un drusku pievilcī-
gākais ģīmis — salīdzinājumā ar pārējiem pampā-
ļiem, kuri parasti uzķērās uz viņas āķa. 

Es to neizdarīju. Es paliku. Sagaidīju, kamēr viņa 
iztukšos pūsli, turpināju klausīties viņas vērtīgajos 
komentāros, ko viņa tarkšķināja par trako govju 
slimību, karalienes mātes simtgadi un visiem tiem 
maitām politiķiem, kas visi vienādi, to vien domā, 
kā piebāzt sev kabatas uz mūsu rēķina.

Pusaudža gados uzrakstīju viņai desmitiem 
dzejoļu. Nezinot, kam tie sūtāmi.

Atgriezos bārā arī nākamajā, aiznākamajā dienā 
un visu nedēļu. Beigās viņa jau meklēja, kur esmu, 
raudzījās no sava pjedestāla augstumiem. Goda-
sardze ar izkaltušu rīkli. Atzīšos, reizēm atstāju 
viņu nīkstam bez uzmanības — augstākais, kādu 
pusstundu. Maza personīga atriebība. Zemiska. 
Zinu, viņa galvenokārt uztraucās par savu degvie-
lu, nevis manu patīkamo sabiedrību. Viņa dzēra, 
viņa runāja, un es klausījos, es maksāju. Šarlī visu 
laiku slepus mani novēroja ar to pašu riebīgo, aiz-
domīgo aci. Viņš vairs neuztraucās par savu kasi, 
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bet varu iedomāties, ka mana spēlīte viņu intri-
ģēja. Mana klātbūtne. Mana neatlaidība. Viņš no-
teikti prātoja, ko es ar to gribu panākt — un man 
būtu grūti viņu apgaismot. Noteikti arī sava veida 
greizsirdība. Bailes, ka viņa verdzene var pieķer-
ties citam saimniekam. Viņš mani tā arī neuzru-
nāja ne ar pušplēstu vārdu, pat tik daudz ne, lai 
vienkārši pateiktu «paldies».

Kretīns.
Šais pirmajās dienās, kas pilnībā aizritēja pie La 

Gauloise letes, viņa neko daudz par sevi nepastāstī-
ja. Kopumā ņemot — nesāpīgas, virspusīgas lietas. 
Teica, ka viņu saucot Fransīne, ko es jau zināju. 
Kad apprasījās pēc mana vārda, brīdi svārstījos. 
Tad izšķīros par patiesību, kas manā skatījumā bija 
tāds kā izaicinājums vai vismaz pastiepts salmiņš. 
«Patriks,» es teicu. Bet viņa pat aci nepamirkšķinā-
ja. Nekādas reakcijas, izņemot «Patrik, tu esi zēns, 
kurš prot dzīvot!... Nu ko, vēl pa vienai?»

Tā bija vienīgā reize, kad man gribējās viņai ie-
maukt. Sasist viņai mūli. Tāds naida uzplūds, tik-
pat spēcīgs, cik īslaicīgs. Novērsos, lai nejustu vi-
ņas elpu un nebūtu jāredz viņas caurie zobi. Mēs 
paņēmām vēl pa vienai.

Domāju, mēs būtu varējuši ņemt vēl un vēl. Bez-
galīgi. Līdz nāve mūs šķirs. Es varētu pamest visu 
un apmesties uz dzīvi tepat rajonā, katru rītu nākt 
šurp un atgūt nokavēto. Beigās mēs būtu mēroju-
ši krietnu gabalu ceļa kopā. Mēs būtu kļuvuši par 
veciem čomiem, kopējas laimes meklētājiem, arī 
biedriem ciešanās. Mūsu dzīves būtu cieši saistī-
tas. Rastos iespaids, ka mēs esam viens otram va-
jadzīgi. Es spētu aizmirst. Spētu sajaukt izklaidību 
un aizmirstību. Varbūt es izrādītos vienīgais, kurš 
noliek uz viņas kapa baltu rozi.

Bet ne jau tā visam bija lemts notikt.

Kādu vakaru bārā bijām palikuši divi vien. Sa-
gaidījām tā slēgšanas laiku, respektīvi, īpašnieks 
beigās izmeta mūs pa durvīm, kā bija paradis to 
darīt — bez vārdiem, tomēr nepārprotami. Fran-
sīne — es viņu tā arī saucu — bija piesvilpusies 
drusku pār mēru. Knapi spēja nostāvēt kājās. 
Nācās sniegt viņai plecu, stutēt, lai vispār tiekam 
prom. Iztālēm, patiešām ļoti iztālēm, mēs pat va-
rējām atgādināt apskāvušos pārīti, kam nospļau-
ties par komandantstundu. Bet tuvumā viņa bija 
smaga. Papēži skrapstēja uz ietves. Man no mu-
tes vēlās biezi tvaika mutuļi. Es svīdu. Fransīnes 
mājas priekšā parakņājos viņas somiņā, lai atras-
tu atslēgu. Divi stāvi. Mums vajadzēja vismaz pie-
cas minūtes, lai tos pievārētu. Pretīgā, resnā ļurba. 
Atslēdzu dzīvokļa durvis. Žalūzijas nebija ciet, un 
gaismas atspīduma oreols ļāva saskatīt pietiekami, 
lai istabas stūrī sazīmētu dīvāna aprises. Nome-
tu smago nešļavu uz tā, vēl pēdējā brīdī piesargā-
damies, lai nenozveļos kopā ar viņu. Atguvu elpu. 
Ap mums nebija neviena trokšņa, nedzirdēja ne 
mašīnas tālumā, ne kaimiņus, pilnīgi sirreāls klu-
sums, gandrīz baiss. Atradu gaismas slēdzi.

Dzīvoklis bija uzturēts labāk, nekā iztēlojos. Ne-

kāda bardaka, nekur nemētājās drēbju kaudzes, ne 
arī pilni pelnutrauki, nekur nebija acīmredzamas 
netīrības. Izstaigāju dzīvokli, lēni aplūkoju visu, 
kas bija redzams, un centos aiz tā saskatīt arī nere-
dzamo. Viņas pagātni. Viņas vēsturi. Viņas dvēse-
li šajos nedzīvajos priekšmetos. Kā arheologs, kas 
atstāts vairākus gadu tūkstošus senos izrakumos. 
Tas nozīmē, ka biju ieradies pēc lielas katastrofas 
ar daudziem upuriem.

Mēbeļu bija maz, un tās bija parastas, apbru-
žātas. Bez stila. Viņa tās varēja būt pirkusi jau-
nas Confo veikalā pirms daudziem gadiem vai 
tiklab lietotas nesen iegādājusies labdarības vei-
kalā. Uz zema galdiņa bija nolikta nedēļas televī-
zijas programma, taču televizora nebija. Trīs lel-
les nosēdinātas zem tāda kā plastmasas kupola, 
visas trīs tautastērpos — no Francijas novadiem 
vai citurienes. Lielām, spulgām, naivām acīm un 
mūžīgu smaidu uz lūpām. Aizvēsturiska Hi-Fi ie-
kārta, sānos kaudzīte ar vinila platēm, 45 apgrie-
zieni, vāciņi diezgan labi saglabājušies. Izvilku tos 
pa vienam. Septiņdesmito un astoņdesmito gadu 
franču popmūzikas izlase. Maiks Brants, Džo Da-
sēns, Deivs, Sardū, Dalida, Mišels Delpešs, Patriks 
Živē, Morts Šumans, bija arī viena Gensbūra pla-
te — Bad News from the Stars —, Donna Sammere 
un ABBA — starptautiskā versija. Tās man bērnībā 
būtu varējušas noderēt kā šūpuļdziesmas. Bāreņi 
nezina, ko dziedāt. Iedomājos — nez, vai viņa ir arī 
dejojusi pie šīs mūzikas, un kurš to ir izvēlējies, 
licis plates, turējis viņu savos apskāvienos un ber-
zējies gar viņu. Visādi paklīdeņi.

Cerēju uz fotogrāfijām, bet nevienu neredzēju. 
Ne viņas pašas portretu, ne kādu citu nepazīstamu 
seju, kas ievestu mani minējumu labirintā. Kam ir 
līdzīgi tavi mirušie, Fransīne? Mūsu mirušie.

Iegāju virtuvē. Pavisam neliela telpa. Sīks gal-
diņš ar diviem metāla ķebļiem. Elektriskā plīts. Uz 
izlietnes galda bļoda uz mutes. Priekšauts uz koka 
pakaramā pie sienas. Rozā fluorescējošs galds. 
Nekustīgs un sastindzis kā iesalis klusumā. Man 
pirmo reizi sažņaudzās sirds.

Domāju, ka viņa guļ, bet, kad atgriezos viesista-
bā, bezmaz sadūrāmies ar deguniem. Viņa stāvēja 
un skatījās manī ar dīvainu smaidu. Meikaps bija 
izplūdis. Viņa smirdēja pēc alkohola un cigaretēm. 
Nepaspēju pat atjēgties, kad viņas rokas piezemē-
jās man uz pleciem un viņa nomurmināja: «Manu 
mazo princi...», tad viņas mute pieplaka manējai.

Sakniebu lūpas un spēcīgi viņu atgrūdu. Viņa 
arvien smaidīja. Gribēja mēģināt vēlreiz, bet es 
no jauna šo atgrūdu. Viņas galva pagāzās atpa-
kaļ, it kā šī taisītos skaļi smiet, tad lēni lēnītiņām 
atslīdēja vietā. «Nebaidies,» viņa teica. «Domā, es 
vairs nespēju? Domā, ka es vairs nekam nede-
ru? Ļauj, es tev parādīšu, tu redzēsi...» Viņa mē-
ģināja runāt pavedinoši, bet balss skanēja gluma, 
ķepīga. Un aizvien tas maucīgais smaids. Es viņu 
turēju no sevis pa gabalu, un šokā viss, ko spē-
ju darīt, bija kratīt galvu, sakot: nē, nē, nē. «Ļauj, 
es tev parādīšu,» viņa atkārtoja un pēkšņi nokri-
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ta manā priekšā ceļos. Viņas pirksti iekrampējās 
manā jostā. Pakāpos soli atpakaļ, bet bija par vēlu. 
Viņa neatlaidās. No augšas redzēju viņas paura 
augšdaļu, vecu, saslietu seksti — izspūrušu, paplu-
cinātu. Viņai mugurā vēl bija jaka, un ādas svārki 
bija pavilkušies uz augšu. Melnas neilona zeķbik-
ses, sarkani nagi un pirksti, kas metās virsū manas 
jostas sprādzei, pie viena skrāpēdami man pavē-
deri. Dzirdēju lēto rokassprādžu šķindu un viņu 
činkstam: «Ļauj, es tev parādīšu, mans maziņais... 
Ļauj man...» Bet es turpināju kratīt galvu, aizvien 
atkāpos, kamēr viņa nelaidās vaļā, tupēja kā tāda 
dievlūdzēja grēknožēlas transā, rāpoja uz ceļiem. 
Stiepu viņu līdzi, novilku viņu tā krietnus divus 
metrus un tad pēkšņi no visa spēka zvēlu ar tādu 
kā pļaujošu kustību, un trāpīju viņai pa rokām, un 
tajā brīdī viņas pirksti atlaidās. Viņa brutāli nogā-
zās uz grīdas — ar visu svaru. Plaukstas ar blīkšķi 
atsitās pret grīdu. Smaids pārvērtās ņirdzīgā gri-
masē. Viņa pacēla galvu un caur pieri paskatījās uz 
mani. Viņas āda spīdēja, viņa smagi sēca. Atkāpos 
vēl tālāk, itin kā viņa aizvien būtu iekrampējusies 
manī. Man sūrstēja acis, nezinu, vai no asarām vai 
sviedriem. Papēži atsitās pret durvīm. Redzēju, kā 
viņa stiepj roku čukstot: «Paliec!» Tad sāka bļaut: 
«Paliec šeit, bļaģ! Nepamet mani! Paliec pie manis! 
Paliec!...» Paceltā balss aizlūza, kļuva spalga, ķēr-
coša. Ikviens ķērciens izgāja man cauri līdz pat 
kaulu smadzenēm. Īsu brīdi stāvēju kā pārakme-
ņojies, skatījos uz izstiepto roku, viņas saviebto 
seju, bet tad apcirtos riņķī un metos ārā.

Metos pa tumšajām kāpnēm lejā. Zoles pret pa-
kāpieniem klaudzēja. Vēl dzirdēju vienu vai divus 
apslāpētus kliedzienus, paliec, paliec, un tad vairs 
nekā. Pagrūdu parādes durvis vaļā un apstājos uz 
sliekšņa kā iemiets. Varbūt ledainā gaisa dēļ, ar ko 
sastapos. Varbūt tādēļ, ka iela bija kā izmirusi. Jutu 
— ja speršu vēl vienu soli, ja ļaušu šīm durvīm vēl-
reiz aizkrist man aiz muguras, atceļa vairs nebūs. 
Vēl viena iespēja netiks dota. Tad man visas ielas, 
visi laukumi it visās pilsētās būs tukši — uz visiem 
laikiem.

Mazliet tālāk pa kreisi, aiz pelēku namu rindas 
vīdēja mēness. Un stacijas gaismu atblāzma. Tajā 
es biju ieradies. Pēc astoņiem meklējumu gadiem. 
Astoņiem gadiem, kad pārmeklēju, izrakņāju, iz-
purināju, vai apgriezu pasauli kājām gaisā. Gan-
drīz trešdaļa manas dzīves. Neskaitot pārējo.

Ko tu par to saki, Fransīne? Tu neko vairs nesa-
ki. Tu ciet klusu. Tomēr vēl pirms mirkļa tu mani 
uzrunāji ar vārdiem «mans maziņais». Tu mani no-
sauci par «savu mazo princi». Es to labi dzirdēju. 
Tu gauži lūdzies, lai palieku, lai nepametu tevi. Kā 
gan tu vari ko tādu teikt? Tu savā vecumā varētu 
būt vecmāmiņa.

Vai esi skaitījusi, cik daudz reižu arī es esmu 
gaudojis? Klusumā, savas galvas alā. Bet ļoti skaļi. 
Es zinu, cik slikti var būt, kad neviens tev neatbild.

Varbūt visa tā dēļ.
Ilgi nostāvēju un noturēju durvis vaļā. Es ne-

kustējos. Bija ziema, ārā valdīja aukstums. Gai-

dīju, līdz pāries pretīgums, nelabums, ļāvu, lai 
kauns sasalst ragā. Neviens aizbildinājums nebūs 
gana labs. Neviens pamatojums nenostrādās. Ja es 
bēgu, tad taču esmu tāds pats kā viņa, ne sliktāks, 
ne labāks, tāds pats. Un viss. Rīt man nebūs nekā, 
ar ko piesegties. Es runāju par sirdi un arī dvēseli, 
jo šķiet, ka tā eksistē. Es runāju par cieņu.

Tagad smagi elsoju es. Tad atgriezos tai dzīvoklī.
Viņa arī nebija izkustējusies no vietas. Ti-

kai nolaidusi roku, tagad tā bija pielikta gandrīz 
pie pašas sejas. Nozvēlusies istabas vidū kā līķis 
uz pludmales oļiem. Piegāju klāt. Viņas acis bija 
vaļā, aizpampušas. Viņa raudāja. Notupos līdzās, 
un mēs klusēdami brīdi skatījāmies viens uz otru. 
Tad viņa nočukstēja: «Ko tu gribi? Ko tev no ma-
nis vajag?» Viņa izskatījās apjukusi un bēdīga, tā 
izskatās vai nu pavisam mazi bērni, vai garā na-
bagie, nevainīgie, pēc kuriem ierodas tad, kad ir 
vajadzīgs upurjērs. Neatbildēju. Palīdzēju viņai 
piecelties un stutēdams aizvadīju līdz gultai. Viņa 
apgūlās nekurnēdama. Lielas asaras vēl ritēja vi-
ņai pār vaigiem. Lētā skropstu tuša. Sagaidīju, līdz 
viņa aizmieg. Tad atlaidos blakus, noliku savu 
roku uz viņējās un beigās arī pats aizmigu.

Nākamajā rītā mani no miega iztrūcināja Dali-
da. Viņas balss nāca taisni no mirušo elku dārza. 
Viņa dziedāja: «Viņam tikko palika astoņpadsmit, 
viņš bija skaists kā bērns, stiprs kā vīrs...» Vai kaut 
kā tā. Durvju ailā parādījās Fransīne, tērpusies 
zīda peņuārā à la geiša, melnā ar sarkanu. Jau sa-
bijos, ka viņa neatsāk iepriekšējā vakara pigorus, 
tomēr ne. Peņuārs bija vienkārši humoram. Viņa 
bija nodušojusies, bet vēl nebija uzkrāsojusies. Ie-
nākusi istabā, viņa imitēja dziedātāju, plātīja lū-
pas, spēlējās ar matu cirtām un pārspīlēti bolīja 
acis. Klauns gatavais, vairāk nekas. «Es sakārtoju 
matus, acīm uzliku pavairāk tušas, tas viņu sasmī-
dināja...» Es kārtīgi nosmējos, un pēc brīža viņa arī 
kratījās smieklos. Tas bija labi.

Ja man būtu jāsaglabā tikai viens kadrs, es iz-
vēlētos šo.

Kopš tā brīža viss mainījās. Mēs pametām La 
Gauloise un devāmies pastaigās. Katru dienu aiz-
vien garākās. Viņa man parādīja pilsētu, savu pil-
sētu, viņa stāstīja par to tā, it kā šī pilsēta viņai 
būtu jaunatklājums. Gājām līdzās viens otram. 
Viņa paņēma mani zem rokas un veda pa ielām, 
cauri laukumiem un parkiem. Rādīja man visu.

Amjēna. Sommas departamenta galvaspilsēta. 
Atrodas simt trīsdesmit kilometru attālumā uz 
ziemeļiem no Parīzes. XIII  gadsimta katedrāle, 
viens no Francijas nozīmīgākajiem gotikas piemi-
nekļiem. Par to biju lasījis n-tās reizes, pirms iera-
dos pilsētā, un tas man neko daudz neizteica.

Iedomājos, ka visu šo laiku mūs ir šķīruši tik-
ko simt trīsdesmit kilometri. Nepilnu divu stundu 
brauciens ar vilcienu.

Bieži vien viņa aizveda mani upes krastos, kur 
bija mazu saliņu un kanālu mudžeklis, sava veida 
purvājs, ko viņi tur dēvē par hortillonnages, sakņu 
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No franču valodas tulkojis 
Dens Dimiņš

dārziņiem. Viņa bija cēlusies no turienes. Viņas 
vecākiem tai malā piederēja zemesgabals, kurā tie 
audzēja saknes. Dārzeņu tirgotāju meita. Viņi pār-
deva savu produkciju baržās ar taurīti, peldoša-
jā tirgū. Man liekas, tas tirgus vēl aizvien šad tad 
notiek. Lai būtu drusku eksotika tūristu izklaidei. 
Tikvien no tā visa ir palicis.

Viņas papus bija uztaisījis meitai pašai savu lai-
vu. Sīciņu baržu. Bērnībā Fransīne mācēja mak-
šķerēt. Mācēja bez trokšņa pārvietoties pa ūdens 
virsu kā tāda Amazones indiāniete. Prata noteikt 
laiku minūti minūtē, viņai nebija vajadzīgs nekāds 
pulkstenis. Mēģināju iztēloties šo ainu un citas ai-
nas, bet mazās meitenes seja palika izplūdusi.

Viņai esot bijusi laimīga bērnība, tā viņa teica. 
Grūta, bet laimīga. Vēlāk viss sagājis grīstē.

Tā es viņu atklāju — mazpamazām. Pa druskai 
vien. Atmiņas, kāds jocīgs atgadījums, ielas posms, 
kas atgādināja viņai kādu dzīves posmu. Viņa kai-
sīja šos gabaliņus aiz sevis kā Īkstītis, kurš bārstīja 
drupačas, un es kāri apriju tās bez uzdzeršanas, 
tās man bija vajadzīgas, lai es atrastu savu ceļu. 
Savu māju.

Vakaros, kad biju pavadījis viņu līdz dzīvokļa 
durvīm, atgriezos viesnīcā un atvēmu tās dārgās 
druskas, ko pa dienu biju salasījis, es tās rūpīgi 
noglabāju savā mantu lādītē. Tumsā skatījos, kā 
tās mirdz, ilgi, ilgi, man nekad neapnika. Manas 
zvaigznes. Mana nakts. Manas debesis.

Gandrīz pārāk idilliski. Jāteic gan, ka viņas lab-
prātīgajās vai nejaušajās atklāsmēs mana esamī-
ba netika pieminēta ne ar pušplēstu vārdu. Bēr-
nu nav, varētu domāt. Nav bijis nekādu sāpīgu 
dzemdību. Nav zīdaiņa, kurš vienā jaukā atvasa-
ras naktī aizmirsās uz plastmasas sēdekļa Denfert-
Rochereau metro stacijā. 75. gada septembris. Sī-
kais bļāva. Viņam bija deviņi mēneši. Netīri autiņi 
un izmežģīts labais plecs, un dīvaina strutojoša 
brūce uz kājas pēdas. «V» formā. Nebijis tās, viņš 
noteikti būtu aizrāpojis līdz perona malai, kamēr 
piebrauktu nākamais vilciens. Viņam nepaveiktos. 
Nevienam nebūtu žēl. Ap viņa sīciņo locītavu bija 
arī ķēdīte ar apzeltītu žetonu, uz kura smalkiem, 
filigrāniem burtiem bija iegravēts bērna vārds.

Bet tas bija cits gadsimts, cits gadu tūkstotis.
Protams, esmu aizdomājies par to — un vēl ta-

gad prātoju —, vai šī epizode ir galīgi izdzisusi no 
viņas atmiņas, neatstājot pat niecīgākās pēdas? 
Pārmesta pār bortu. Aizlaista prom. Vai arī viņai 
reizēm vēl nākas pacīnīties, lai neļautu tai uzpel-
dēt? Vai tad tieši to viņa nesekmīgi nemēģināja 
noslīcināt baltā martini okeāna dzīlēs?

Šo jautājumu neuzdevu. Pa daļai tāpēc, ka ne-
gribējās sabojāt mūsu mazos svētkus, turklāt vairs 
nebiju īsti drošs, ka vēlos dzirdēt atbildi.

Tomēr man tika dota iespēja atgriezties pie šīs 
tēmas, tā teikt, pastiept viņai otro salmiņu. To-
dien, kad nolēmām apmeklēt slaveno katedrāli. 
Tur atrodas kaps, virs kura pielipināta maza eņ-
ģeļa skulptūra. To sauc par Eņģeli Raudātāju. Tas 
ir tāds akmens lellis, tukls bērnelis ar apaļiem vai-

dziņiem. Pie lāpstiņām tam rotājas divi īsi spārni, 
bet labo roku viņš ir pielicis pie deniņiem un raud. 
Savāds žests. Rets eksemplārs. Klīda kaudzēm no-
stāstu par notikumiem, kas iedvesmojuši tēlnieku. 
Savukārt es piedāvāju Fransīnei tādu kā minēša-
nas spēli. «Kā tev šķiet, kāpēc eņģelis raud?» pa-
vaicāju. Viņa brīdi iegrima pārdomās, vērodama 
tēlu; saraukusi uzacis un domīgi berzēdama zodu, 
ieņēmusi īsta mākslas mīļotāja pozu. Pa to laiku 
rūpīgi vēroju viņas acis. Tobrīd es, bez šaubām, ce-
rēju pamanīt tajās uztraukumu, kaut kādu tum-
šu uzplaiksnījumu, beigtu zivi, kas uzpeld dzid-
ros ūdeņos. Šai svētnīcā reti kurš ienāca, valdīja 
klusums, bet no kurienes tad pie mums atplūda 
šīs balsis, šī nesaprotamā murdoņa, kas vijās man 
caur smadzenēm kā kruzuļaina lente, kā debesu 
čūska?

«Kā es to varu zināt?» Fransīne beidzot izme-
ta. «Varbūt tāpēc, ka Dievs viņu sodījis? Vai tikpat 
labi viņš vienkārši ir saniķojies, galu galā.»

Šī doma lika viņai pasmaidīt, tad viņa sāka ru-
nāt par ko citu. Es neuzstāju. Viņas pieņēmums 
bija tikpat labs kā jebkurš cits. Vienkārši niķis, 
kālab ne? Kurš gan zina, kāpēc eņģeļiem gribas 
pinkšķēt?

Dienas ritēja ātri. Es nemeloju, kad teicu, ka 
esmu atvaļinājumā. Piecas nedēļas, kā jau jebku-
ram ierindas darbiniekam. Kādu vakaru man nā-
cās viņai paziņot, ka tas ir beidzamais. Pastaigas 
beigušās. «Njā...» viņa nopūtās. Nobučoju viņu uz 
abiem vaigiem. Apskāvu mazliet ciešāk. Viņai bija 
apsārtušas nāsis. «Ja tev gadās šeit atgriezties...» 
viņa ierunājās. Piekrītoši pamāju. Viņa iebāza ro-
kas dziļi kabatās un pieveica atlikušos dažus pa-
kāpienus līdz parādes durvīm neatskatoties. Tā ir 
vislabāk. Mēs uz visiem laikiem paliksim neatva-
dījušies. 

Un turklāt — vai tad dziesmiņā nebija vārdu 
«Man būtu gribējies tevi aizturēt, tomēr es ļāvu 
tev aiziet un ne pirkstu nepakustināju...»?

Pirms aizbraukšanas no pilsētas vēl iegriezos La 
Gauloise. Atstāju Šarlī summu, kas nosedza viņas 
dzērienus kādu mēnesi uz priekšu. Vairāk mana 
rocība neatļāva. Par spīti tam, viņš turpināja lū-
rēt ar kaulainu aci. Pie viena palūdzu, lai nesaka, 
no kurienes šī nauda. Par atbildi viņš tikai kaut ko 
noņurdēja kā vecs mēms sargsuns. Visi tie nelieši, 
patiešām. Biju spiests viņam uzticēties. Sagaidīju 
vilcienu, sēžot uz plastmasas krēsla Amjēnas sta-
cijā. Tuvumā gandrīz neviena nebija. Ziemas laiks, 
ārā auksts.

Es nezinu, vai kādreiz vēl atgriezīšos. Nezinu, 
vai ir vēl kas piebilstams. Iegādājos Dalidas dis-
ku un klausos to, bieži klausos. Mirušās zvaigznes 
balss. Jau gadus desmit neesmu uzrakstījis ne-
vienu dzejoli, bet pagājušomēnes aizsūtīju viņai 
pastkarti. Ar Eņģeli Raudātāju, ko nopirku tur-
pat katedrālē. Vienkārši tāds neliels sveiciens par 
zīmi, ka es neaizmirstu. Viņa vēl nav atbildējusi. Ê

Markus Malteproza Eņģelis Raudātājs



Liāna Langa (1960) ir 
dzejniece, atdzejotāja 
un publiciste. 
Sarakstījusi četras 
dzejas un vienu 
prozas grāmatu, 
dokumentālās filmas 
scenāriju. Dzejas 
izlases tulkotas 
svešvalodās. Regulāri 
raksta slejas kultūras 
periodikā. 
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In memoriam
Sandrai Amerikai

1.
es visu dienu gaidu nakti
ēst neiespējami, ja tuvais miris

piespraužu sev pierei melna samta brošu 
lai skaidrs ikvienam — esmu tumšā mēness pusē
   
2.
tāpat kā tev, man tagad sejas nav
vien esmu dzīvelības rūgtais raugs
pa ielu neredzama slāju tizli
un mani vada nolāpītais zizlis

3.
nāves aplis savilcies cieši ap tevi, bet nežņaudz
labvēles rokā izkapts un zvārgulīši
izņem tā dvēseli, varbūt paskalo bļodā
beidzot ir iespēja satikties tev ar sevi

mūsu stādītās liepas šalko. jāņogas krūmā sažūst 
tu to redzi, bet es neredzu tevi
asaru kanālos šķidrums adatās sakalst
debesis zemē lej purpura pienu

putni vēl dzied, bet drīz būs klusums kā manī
zaros bez skaņas šķindēs veļu zvani
lai arī dabai vienalga — ir kāds miris vai ir dzīvs
krosu skrien vai šķirstā atlaidies stīvs

ieskaties manās acīs — tur mūsu mūžības placis
mēs esam kopā vienā vietā kā piere
vanags debesīs — vienīgais punkts, kam vērts 

piesiet aci
pārējais viss — vien muļķības, trači, dejas

čuči, atpūties. gana tu joņojusi
ūdens ierīs tevi kā sevis daļu
peldēsi brīva uz jūru un šūposies viļņos
gluži kā šūpulītī, kuram nav ierasto kāju
 

4.
draugs, draudzene, draugaļa, domubiedr, drau-

dziņ,
ja vien spētu, tavā vietā es gulētu zārkā
un tiktu iestumta krāsnī. tu mani atnestu urnā 

uz mājām
un tālāk mēs darītu tā, kā lēmušas bijām
Daugavas zivis meklēja kumosus, oglītes 
atgrūda, pārējo vējš aizpūta tuvējās tālēs
tagad starp aļģēm vārsta tās savas mutes
klusumā, gluži kā ļaudis visu dzīvi
troksnis un runas ir ilūzija — komiskas kremato-

rijas urnas
izņemot mūziku, dzeju, kura spēj mākoņos pa-

celt!
tiesa — uzzinot, ka drīz mirsi 
zeme zem kājām man zuda. zinu, ka tu jau nu 

saprati
«bet, ja nāve ir it kā pārcelšanās no šejienes uz 

citu vietu 
un ja ir taisnība, ko stāsta, — ka tur ir visi miru-

šie, tad kāds labums 
gan varētu būt vēl lielāks par to, tiesneši!» teicis 

Sokrats
jā! manas mēnešiem ilgušās gaudas ir nožēloja-

mas un stulbas!
tiesnešu rosība — aprobežota, bet tā viņu daļa
ceru, ka Harons laipns bija pret tevi, 
šķērsojot Stiksu, tu viņam stāstīji par savām 

septiņām liepām
(šogad nenoplūcu ne zieda), suni Marsu, dārzu, 

mūziku, Lorensu Baču Morisu*, ko visdrīzāk 
sastapsi... 

ko dzīvais zina par mirušajiem? neko...
bet mirušie par dzīvajiem? mana intuīcija saka 

— visu
vai arī viņi neliekas ne zinis! pelni ir skaisti!
atceries, kad, mūzikas pacilātas, rokrokā mēs 

levitējām?
zvaigžņu mirdza iesūcās mūsos un palika pat 

tad
kad strīdējāmies par neko? mirdzēšana arvien ir 

ar mums, 
priecīga un auksta kā ledus. lielais ritenis griežas 

un silda dzīvos 
tos, kas meklē pokemonus... tu laimīga, ka prom!
šais krastos, kā daudzkārt, pārrunājām, vairs ne-

lasa grāmatas, kino — stulbs un vēl stulbāks
visumā — neizturama realitāte, kurā valda nauda
daudzi neprot domāt. žēl, ka neesmu ar tevi val-

stībā, uz kuru vedināja Sokrats
ko lai saku par pokemonu medniekiem, ziņu 

pienesējiem un tiesnešiem?
zinu, elēģijās tā nemēdz teikt, bet — baloža spal-

vu
viņiem dupsī, un — labu ceļavēju! 
mēs jau neko nedarījām un nerunājām kā citi, 

atļaujos vien tādēļ 
nu, ko? dzīves lampa ir pārsprāgusi, staigāju pa 

tās lauskām
sāp, arī pamatīgi asiņo, bet tā mana ķīseļa daļa

Liāna Langa
Elēģija un vēl
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tavas baltās, maigās pēdas bija visskaistākās pa-
saulē

es tās glāstīju, un tev traki kutēja, bet es mīlēju 
tavus smieklus

tagad vien suņu riešana man šķiet uzmanības 
vērta  

drīz mēs atkal sadosimies rokās, mīļais draugs!

VISBEIDZOT —
augsto Garu pavēlnieki, Apskaidrotā apziņa, 

mūsu Tēvs debesīs, Buda, Šiva, Višnu, Avalo-
kitešvara, Anubis, Māra, Agni, priecīgie —

lai lingams medū vienmēr debesīs tēmē, lai put-
nu kāšiem nesajūk ceļi, lai puķes un ozoli 
turpina plaukt

tavs gars lai beidzot ir brīvs!

5.
izkaisījām tevi saulrietā
un laidām Daugavā gan kuģīšus, gan ziedus
tie šūpojoties māja ardievas
mēs laivā tupējām kā pārpratums, kā nieki
kad krastā izkāpām, mums laivstacijā deva vis-

kiju
tad cieņā paklanījās. sēdēju uz sola 
un raudzījos uz upes viļņiem, sārtākiem par rozā 

zefīru
un vēroju, kā upe tevi rija 

* Lawrence Butch Morris (1947—2013) — 
afroamerikāņu improvizācijas džeza mūziķis, 
komponists, diriģents

tikai jūs
mākoņi, mani dārgie mākoņi!
kad atmetīšu skafandru, tikai jūs es ņemšu sev 

līdzi
es miršu jūsu sakultā putukrējumā pilnu muti, 

visām ķermeņa atverēm
jūs esat mani ienadži, sirds, pleci
manas smadzenes ir vien gaisma, ko rādāt, saulei 

rietot
jūs, kokvilnas atblāzma, jūs, kuru aprises ir Lo-

gosa forma
sāciet gultu man klāt, ķerieties pie darba, tvaika 

maigās maitas
atmosfēras cēlie sviedri! 
gatavojos lidojumam tukšumā
pēc tam vēlēšos atpūsties jūsu pēļos
gana esat bijušas nepieskaramas — jūs, mīkstās, 

sārtās maukas!
jūs žņaugšu un mīlēšu, drīz

***
divos naktī nokāpu rakstnieku namā uz ķēķi pēc 

tējas —
ap galdu zem blāvas lampas sēdēja kolēģi — lai-

mīgi, sadzērušies
sejas priecīgas, apskaidrotas

korī skanēja vienlaikus runātie monologi

apstājos ēnā dziļā kā miegs bez sapņa
tintes piedurknē stāvēju neredzama

laimes murdoņa skanēja gluži 
kā orķestra uzskaņošanās
īsu brīdi 
  pirms diriģents melnā paceļ zizli

***
sniegs kusa vaidēdams
uz cinka palodzes
šķiet, pavasara vārti vaļā vērās
un latvju karogs skanēja kā pļaukas
tas kaimiņsētas mastā vējā plandījās
kāds logā stāvēja ar cigareti rokā
bij’ pieci rītā, un no ausmas vēl ne jausmas
tik sevi ēdošs sniegs un logā smēķis —
tas saplūda ar bezmiegu un plaukstu

Skumju Brālis
ir rudens sārto bārdu noskuvis
starp palagu un segu rudzi dīgst
jau tavu ziemas sapņu durvis paveras —
tur saskaitāmo kauli vietām nemainās

bet atnāks Skumju Brālis un tos saskaldīs

pie loga stāvi mazā viesnīcā
un vēro, kā pār pagalmu slāj sals
kā svētā tumsa aprij upi tālumā
un atmiņai ar stundām saplūst balss

kad Skumju Brālis atnāks, vairāk sals

no savām mājām tu tik tālu prom 
ka lidmašīnas turpu nelido
un pavēršas pret rietiem sapņa ass
tur liesmo mākoņu un dienu sēnalas —

tās Skumju Brālis dziesmu vācelītē krās

vēl debesis kā sasists burvju trauks
tūlīt pie tevis lietus stīgas trauks
un mūzika kā maize piebriedīs
tev mutē, kurā vārds kā kodes ēna trīs —

tad Skumju Brālis plaisām tevī uzsmaidīs



Elvīra Bloma (1986) 
ir jaunās paaudzes 
latviešu dzejniece. 
Studējusi kultūras 
teoriju un teoloģiju. 
Pēta iekšējo un 
ārējo realitāti un 
patiesīgumu ar dzejas 
medija palīdzību. 
Bieži sastopama Raiņa 
un Aspazijas mājā, 
organizē dzejas un lugu 
lasījumus.
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***
Un nāca laiki draudīgi un auksti
kad maksāja maz un mēs slimojām
ar skarbām un nāvīgām slimībām
tu biji skārienjūtīgs
sprāgi ievainots starp manām lūpām
starp maniem pirkstiem
starp vakardienas sliktajām ziņām
starp abstraktām gleznām pie sienām un klavie-

ru taustiņiem
nemeklēji ienaidniekus
kaut tad uzreiz atkal meklēji un
smēķēji kļūdams vecs un iemīts grīdā kā 
veclaiku morāle un rīta sviestmaize
un uzskatīji ka spēj analizēt Dievu
ka tu kontrolē savu dzīvi
bet tu dzīvoji pie netīrīgiem cilvēkiem
pie uztrauktiem sapītiem un nolaidīgiem
cilvēkiem kas meklēja kašķi

un viss tev likās tik pārmērīgi kluss un 
visi tev šķita pārāk saldi un lišķīgi
tu gulēji ievainots izgulētā gultā kā prostitūtā
elpoji vakara lietoto dzelteno gaisu
līdz atnācu es un iejaucos tevī
iejaucos vielās iejaucos atomos iejaucos tavā 

dienas kārtībā
ieplaisāju kā ķirsis 
izplauku kā ārstnieciskie augi tavā tējas tasē
un tev gribējās mani dzert un ārstēties ar mani 
un tev gribējās manī iekļūt līdz tavai vai manai 

nāvei
un tu gribēji iejaukties manā elpā un manā kuņ-

ģa saturā
manās atmiņās un nākotnes plānos
es noplīsu un es neizturēju
es saplaisāju kā lūpas un drebēju kā jūra

***
Aukstums
tavu izdarību fonā
pašnāvnieka atstātā zīmīte
stresa un nakts neapturamā nākšana
visu pareizo un saprātīgo cilvēku
uzbrukums 
burvīgo lietu mitruma smaka
es tevi atklāju kā Jaunzēlandi
es tevi atvēru kā brētliņu bundžu
es tevi uztvēru kā bezvadu internetu
es tevī iekapsulējos un iemigu
es tevī neapstājos
gluži otrādi
ieskrējos kā brāzma
ar gaismas mezgliem ar atrisušām cirtām
ieskrējos un neapstājos
un tad tu brēci
aizkaitināts
nepamanīts
nesaprasts

***
Es gribu dzimt atkal
neskaitāmas reizes
izkļūt no tumsas gaismā
no nebūtības būtībā
es gribu būt ievainojama
iekaist emocijās
uzplaukt patiesās asarās 
un izšķīst sulīgos apelsīnos
es gribu noslāpēties
lai pēc tam uzliesmotu
ko tik es negribu
ko tik man vajadzētu
bet es atzīstos ka mūsos
nav gandrīz nekā valdzinoša
nav nekā uzbrūkoša
nav nekā nepiesārņota
un man bija tik grūti krist
no otrā stāva
no gultas
no eiforijas
no svešas mašīnas
lūdzu apturi mani
neļauj man atkal rīkoties nepareizi
mēs mostamies mājās aukstās 
un par daudz remontētās
ar nepanesami rozā sienām
un ejam gulēt vecās mājās 
kur katrā paksī laiks izgrauzis ventilāciju
un pilsētas pīlādžos
un jumta rorēs
un taksometros
līdz mani gandrīz nosit kastanis
pelēkai kaķenei 
kas atlaidusies saulē
nemitīgi dzimst bērni
atkal dzimst kārtējā ziema 

Elvīra Bloma
Pretimiešana
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tad atkal dzims kārtējā vasara
novakare kā dāvināta 
ēd mūsu minūtes
es mēģinu saprast nogurumu
vainoju vitamīnu trūkumu
bet tu man saki — nenāc mājās

paliec kur esi

***
Sārtas mēles gals kas pieskaras trotuāram
pirksts ko sagriež nupat no bankomāta izņemta 

nauda
nervoza novakare
iekarotāja novembra
asinskārajos nagos
lietus sitienu jūras
katra savā tonalitātē
atkusnis — nez kāpēc neaizlidojušu
putnu neaptverami ievainotās dziesmas
ievainojums — nez kādēļ neapturēto asiņošanu
sastāvējusies smaka 
pieprasījums — kaut kur tuvumā apstājušās
sirds nepiepildītās un nepiepildāmās alkas
žēlums līdzinās jāņogu ievārījumam
uz maucīgas draudzenes mēles
dzirkstelei viņas acīs
apakšveļas maliņai 
virs zemās saplēsto bikšu jostas 
naids līdzinās svaigi nopļauta siena kaudzē
nejauši atstātām dakšām
dvēseles nemanāmais
bet visa pamatā noslēpumaini esošais
bezgalīgais caurums
dvēselē atbalsojas klusums
dvēseles putni dzied
nedzirdēti un nedzirdami
dvēseles ziedi ir indīgās efejas 
un mēness stari
dvēselē iemests akmens
mūžīgi krīt sizdamies gar malām
dvēsele izvemj svešos nelaipnos ļaudis
nokavē tikšanos
atceļ pusdienas ēšanu miegu pieskārienus
dvēsele mērcēta svešās asinīs
bet patiesībā savās
aptraipīta ar tinti
uzvārīta kopā ar olām
apzīmogota
iesviesta lauvu bedrē
svešas mājas būvbedrē
uzvaras bulvāra apstādījumos
ieroču veikalā
intīmpreču veikalā
sāpoša cietoša sūrstoša
saindēta
lupatās sasista
uzvarēta

***
Naktis ko es pavadu rātni guļot satinusies 
segās kā puķes sainī
kā embrijs dzemdē 
lūkojos tumsā līdz tajā izplūstu
augu reizē ar sapņu miriādēm un 
vīstu reizē ar vakar nejauši uz ielas 
saņemtajām rozēm

naktis ko pavadu skaļos koncertos
telpās pārpildītās
raugos svešiniekiem pār pleciem
skaņa zila un rūgta ietek alus glāzē
skaņa pārsit manu ķermeni vidū pušu
kāpju ārā no skaņas ārpusē
aukstums pēkšņi apskauj mani kā brālis
es tevi ienīstu aukstum
es šļupstu dzēruma balsī
lai cilvēcība dzīvo lai dzīvo

naktis ko pavadu kopā ar tevi
vismīkstākajā gultā 
atbalstījusi galvu pret tavu plecu
kamēr tu man stāsti par sievietēm citām 
naktīm citām ieročiem citiem lūgšanām citām
dziesmām citām

***
Kabatās tavās 
salvetes ar spermu
un meikapu
saplēsta cigarete
sīknauda
e-talons
telefona baterija
koncerta biļete
melns pēc lakricas smaržojošs mats
tavs vai viņas
mūzikas diska lauska
no kāda dzejas krājuma izplēsta lapa
tavas vēja sapūstās rokas
neticami neticami stāsti
neticami kritieni
neticamu lugu neticami cēlieni
neticamas ticības
neticamas vientulības
un neticamas kopā būšanas
tava un mana pretimiešana
tava un mana gultā gulēšana
tava un mana kliegšana
tava un mana bēgšana 
neticība sāpes nepanesība 
mīlestība mīlestība



Elīna Līce (1979) ir 
latviešu dzejniece un 
dziesminiece. Dzīvo 
Jūrmalā un laiku 
pa laikam darbojas 
ar mūziku un dzeju 
saistītos pasākumos. 
Apgādā Tapals kopā 
ar dzejnieci Andu Līci 
2009. gadā izdots 
krājums Tik tuvu pie... 
Autores kompozīcijas 
skanējušas Lāsmai 
Kugrēnai veltītajā 
izrādē Jaucības un 
nejaucības. Top jauns 
dzejas krājums.
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*
Mirdz diena stiebriņa galā,
pušu plīsīs dāvanīgi,
remdējot to sauso muti,
kas caur tevi manī runā.
Ar sapņa ēnu tu
pārbrauci man pāri,
būdams pats ar vienu spārnu,
būdams slims aiz aptūkušām ilgām,
kuru vēsie pakšķi
dobji krīt man garām.

*
Kā garšo dzejnieka lūpas, kad izvirdušas dzeju?
Salds pūžņojums vai rūgtums apasiņo?
Un pirksti? Vai to kaisle arī sievas matos trīc, 

kad tā noliec
savu dienišķi dievišķo auguma līniju tapt 

saskatīta?
Un manas, kā? Pravietiskos vārdus uzsūkušas
no tīra, retināta gaisa…

*
Rudens iesākums vienmēr ir kaislīgs —
vīrieša vārdu, sievietes krāsās,
beņķis, uz kā āboli nobērti, aiz sajūsmas vārās:
kārtu kārtās aizpildās plaismas
kā lāmas ar rūgteni remdējošu dziru
dzintara grebuma kļavās.

*
Priežu kāpās manu.

Skaists kā dievs šis rudens nāk —
Apollona stopu plecos,
Bakha smaidu klintenēs
un saussērdītēs Venus šūpodamās dzied.

Skaists kā dievs baltu piekrastēs.

*
Mani bērni, krūšu ķekarīši,
vīnogzariņi briestošie,
saldu smaržu klātām lūpām,
debess plašumu redzokļos,
svētīta starp sievām
jūsu pirmos smaidus, pirmās raudas nesu
jau kopš ieņemšanas dienas.

Mani bērni, debesu vēstneši šajos pakalnos.

*
Šī glezna ir par mūžīgo sapni,
par mūžīgo laivu nākamā,
un pildspalva griezīgi raksta,
un kālab vienmēr notiek tā,
ka kādam jāpaliek atmatā,
ka kādam sīkst uzdīgtspēja.
Un būs jau, kas parādīs mēli,
un būs, kuras roka notrauks
rasu no tavas pieres,
kur pulsējot sitas diena aiz dienas,
un būs jau, kas iemūrēs sevī
lūpu apveidus, pārziedēšanu bez atbildes.
Līdz noklab vārtiņi, riteņi,
pārmijās migla visžēlīgi ietin
balto drāniņu pēc neizlūdzama
un arī nepazemojama tevis.

*
Redzu
vasara negribīgi pamet dārzu
ar flokšu smaržu
dažiem
neticami skaistiem āboliem zālē
paliek sieviete ar bērnu
uz rokām
pērkona dārdi
fonā
aiziet vasara
es tev, aizejošai, uzdziedāšu.

*
Nekad nevienam nepiederošā liesma
Iekliedzas ausmā, savicinot spārnu,
Visu mūžu, vienatne, esmu tava,
Visu mūžu man tevis pietrūks
Zem debesu līganā cera.

*
Klusiet jauni, klusiet veci,
sevišķi, jūs, čūsku vecenes, izģindušām sirdīm,
ir viens tik laiks, ko samainīt vai dot,
viens, līdz galam izdzeramais, citu Dievs var 

neiedot,
nakts būs auksta, aizejošam skūpstu nepietiek,
nomirs pats uz savām rokām, kamēr tērgavas un 

čalas cauri logiem
niķelētās lodēs.

Klusat. Jums var nepiedot.

Glezna par mūžīgo sapni

Elīna Līce
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Krista Anna Belševica 
(1993) ir latviešu 
jaunās paaudzes 
dzejniece. Dažkārt 
pārāk nopietni uztver 
savas studijas un pārāk 
nenopietni — dzīvi. 
Daudz strādā, cenšas 
arī daudz ceļot, bet 
pagaidām līdz galam 
nesanāk. Ikdienā 
nododas cilvēka un 
literatūras pētniecībai, 
dažkārt līdz galam 
nesaprotot, kur sākas 
viens un kur beidzas 
otrs.

dzeja

***
Es neko negaidu un neņemu pretī.
Graužu kā ir.

***
Aglona. Svētceļojums.
2.      
Aprociet manus kaulus mālainā zemē
uzmetiet vēl pa virsū kādu asaru  
trīs saujas lūgšanu
lai tārpiem ir ap ko paskrubināties
kamēr mana izmisusī 
pasaules apžļembātā čaula
gaida silto pārradīšanas elpu

***                            
ir taču dienas kad līst 
gaiss smird pēc slapja suņa 
un kastītē visi krītiņi pelēki domāja mazais ve-

cītis 
stāvot pagalma vidū ābeļu ielokā 
un šaujot stārķus

sieva gan atkal žēlosies 
par to ka zupai patriotisma un spārnu pēcgarša
bet ko lai dara 

bums

pie septiņi viņš apstājas
un iet mazgāt rokas

***   
Cilvēkiem, kuriem nav tiesību raudāt, ir jāsmejas

7.
Mana sirds šovakar ir klusa bibliotēka
kā aizrijusies ar 
nepabeigtajiem dzejoļiem kuriem bija jāglābj 

mani un pasauli un
jādzīvo manā vietā kad viss mainās un nekas nav 

labi kad 
cukurs paliek dārgāks un raudāt gribas biežāk 

un aizvien retāk drīkst un cilvēki visapkārt 
klausās jo īpaši rūpīgi lai tikai nenokavētu elpas 

vilcienu kuram uzsēdināt
savu gudro domu un tad izkūst no laimes kā 

marta lāstekas tie dzird
ar acīm un galvas ar pirmās šķiras grāmatu la-

pām aplīmējuši sarkst no saviem atspulgiem 
standartiem atbilstošākās un neatbilstošākās 

svešinieku sejās jāatgāž galva
tur augšā gaiss esot svaigāks vai jāielaiž vējš pa 

vienu ausi iekšā lai
pavēdina smadzenes un tad atkal jāliec mugura 

vēl vēlreiz jāpagrābj saujiņa domu
no savas ēnas tad vēl un vēl viena jāmet gaisā lai 

krīt lai nokrīt lai bradā
tūkstošiem kāju vienmēr steidzīgu vienmēr ka-

vējošu viena izmēra tikai nodiluma 
pakāpe katram sava cik akmeņu cik cilvēku 

spārdīts un tad palēnām pienāks arī mans 
laiks

vārtīties pa viņu izvandītajiem dubļiem un savē-
jiem aiz gara laika savārsmotajiem

grēksūdžu melnrakstiem un būs jāvemj ziedi no 
laimes un turpat 

varbūt arī netīšām jāiesnaužas intereses pēc tikai 
lai pārbaudītu

atstās sapūšanai
vai kāds tomēr piecels

77.
Ielīdīsim istabas stūrītī un kopistiski pasmiesi-

mies
par to ka visās malās dzimst nedzimst un tu jau 

zini
vissāpīgāk ir tad kad gribas atvemt dvēseli un 

nomirt bet nevar un ai ko nu par to čīkstēt 
šovakar aizliegts jo vienmēr būs kāds kam 
būs sliktāk un tie kas pa mēsliem un asinīm 
izbradājušies beigās arī kaut ko iemācoties 
tā vismaz runā bet mums šovakar trīs alus 
glāzes un katrā iedvesmas vairāk nekā uz 
grīdas sakrautajās dzejas antoloģijās jo jau-
nam grāmatu plauktam jau naudas nav bet 
tas nekas pasaule taču griežas ne tikai fiziski 
bet arī idejiski uz riņķi uz riņķi vien un tik-
pat labi tu varētu būt piedzimis uz marsa bet 
es kā divpadsmit gadus veca ragana gaidīt 
savu sadedzināšanu uz riņķi uz riņķi vien 
pārvērtētas emocijas un realitāte priekš tiem 
kas nav spējīgi izdomāt neko labāku mani 
sapņi ir īsti tu jau zini murgi arī bet smiesi-
mies tā līdz asarām jo stipram būt ir vieg-
lāk kā dzīvam akmeņi taču neelpo bet mēs 
tikām radīti un mums bija būt un tiem kas 
nav mēmi ir atļauts runāt tādēļ nesarežģīsim 
dzīvi un dzīvosim sev un ja nebūs slinkums 
arī citiem par prieku dzimsim un nedzimsim 
un smiesimies

uz riņķi uz riņķi vien

Dekonstruējot pamošanos

Krista Anna 
Belševica



Rolands Rastausks 
(1954, Rolandas 
Rastauskas) — 
lietuviešu dramaturgs, 
dzejnieks, esejists, 
tulkotājs, scenārists, 
pasniedzējs Klaipēdas 
Universitātē. Rakstījis 
slejas žurnāliem 
Atgimimas, Akiračiai, 
Verslo Klasė. Izdevis 
grāmatas, tulko no 
krievu, poļu, slovēņu 
un angļu valodas. Arī 
viņa dzeja tulkota 
svešvalodās. Saņēmis 
Lietuvas Republikas 
Kultūras ministrijas 
prēmiju par labāko 
gada kultūras 
publicistiku (2001), 
Ievas Simonaitītes 
prēmiju un Lietuvas 
Literatūras un folkloras 
institūta prēmiju 
(2006), Lietuvas 
Nacionālo kultūras un 
mākslas prēmiju (2010), 
Jātvinga prēmiju par 
dzejoļu izlasi (2015).

38

dzeja

Uzvara
Tu atstāji
pa bērnam
katrā
pilsētā

bet es
tevi
uzvarēju

atstādams
pa pilsētai
katrā
bērnā

1992

Zemteksts
Kāds
japānis
viegli pārmet otram:
lūk, uzrakstīji tik garu vēstuli,
draudziņ-san,
bet es tikai pēc mājieniem sapratu,
ka sākusies ziema!

Gribētu,
lai mēs būtu japāņi,
Ugunsmatainais.
Tad es teiktu:
lūk, tu rakstīji, ka sākusies ziema,
bet es pēc zemteksta sapratu,
ka esi nedaudz noilgojies pēc manis.

Glezniecība

Pranam Gaiļum

I
Viss, ko mēs redzam un dzirdam, skurbā 
Putekļos ietītā gliemezī urbjas,
Kuru uz kupra velk tēva dēli —
Tiem melnas laikrakstu rūnas kvēlo,
Asiņains vīns, uz sliedēm kas izliets,
Ir trimdas trūcīgo pašreizējs parāds, —
Pēterpils robežu dedzināt brien tie,
Aizvērt portretiem acis un bērniem
Ne jau pasakas stāstīt vai dungot
Agnello di Dio, bet, stacijup ejot,
Pa sodomas sprēgoņu pravietoto
Sludināt piedzimstam beztēva loloto
Vienīgo pirmskara arhipelāgu,
Sudraba slazdus, bruņnieka ragu,
Un deniņu dzīslu — ticības trumu,
Kuru, šķiet, sarīmēt neiespēšu
Ar ķermeņiem, kas caur aļģēm redz krastu,
Vilkdami mūžīgo, mēmajo nastu,
Jo viss, ko mēs redzam un dzirdam, skurbā
Putekļos ietītā gliemezī urbjas.

II
Kad tumši melna infarkta ziema
Tur važās tavas kustības un balsi,
Bet rāmjos ieliekusies zemiene 
Teic melus gan pēc Brēgeļa, gan Halsa;
Kad visas lietas ne tik lietās slēpjas,
Un eņģelis ar spārnu maina līkni
Tiem trim, kas izjājuši pusnakts stundās, 
Ar veciem zirgiem, iemācītiem līksmi
It visus samīt, kas vien trāpās pretī
Zem Mēness — no Viļņas līdz pat Traķiem,
Tad saki vārdu vēlreiz. Valstī 
Nav balsu. Neatbild tev it neviens, šķiet.
Nav balsu, un pat mirušajiem baisi.

III
uzglezno šīs puķes un mirsti
tās saplūca žīdiete ķerta 
tās lelles tās dēles tās veles
tās atmiņās izaug un uzzied

no atmiņu tumsas nekad
galds nebeidz un nebeidz klāties
šī puķu un zaudējumstunda
ko špaktelis kā itālietis

ar septiņām, astoņām švīkām
no jauna ir gremdējis stiklā
vērotāji lai acīm savām
skolu uzreiz neatpazītu

Rolands 
Rastausks
Lai mēs būtu japāņi



39

No lietuviešu valodas 
atdzejojusi Indra Brūvere

Rolands Rastausksdzeja Lai mēs būtu japāņi

Roze ir
Nogalinoši
precīzas
rozes

it kā
iz-
kāpušas

no
sapelējušas

tetovējumu

ādas

Mūsu ķermeņi
Mūsu ķermeņi
bija gudrāki
par mums, kad mēs
vairs nebijām
ķermeņi.

Mūsu ķermeņi
vēl domāja pieskārienos,
un šī ādas topogrāfija
bija pāragra.

Mūsu ķermeņi
vēroja mūs neko
nesaprotošiem
pāriem, sauca
vārdos,

uz kuriem atbildēt
mums vairs nebija
spēka

Izsūtītie
Ķiploka
un
rozmarīna
garša
mutēs

tavas
un
manas 
noslīpētās
galvas

uz
cietiem
izsapņotiem
spilveniem

zem
ķiploka

un 
rozmarīna

molekulu
mākoņiem

Metiens
Tu
sauci pēc
dievu trīsgraša

es
no īkšķa
izsviedu gaisā monētu

kura
nepārstāj virpuļot

nepārstāj
mirguļot

mūžīgajā

starp

***
pasaki

kā aizmieg

aklais

Pacilāti sniegā
Bērni
parasti iesmejas
izdzirdot:

«Debesu manna!»

Lielās Piektdienas
pēcpusdienā
Kijevā

skatos
uz funikulieri

kas paceļas
bez skaņas

lēnā
virpuļojošā
sniegā

it kā
ziedlapas

kristu



Ivars Šteinbergs 
(1991) raksta dzeju, 
publicē intervijas, 
atdzejojumus un 
recenzijas Latvijas 
kultūras presē 
kopš 2012. gada. 
Sestdienās Radio NABA 
vada raidījumu par 
literatūru.
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intervija

Šells Vesto (Kjell Westö, 1961) ir viens no iz-
cilākajiem un ražīgākajiem mūsdienu So-
mijas rakstniekiem, kas pazīstams arī Ei-
ropas mērogā. Ieguvis žurnālista izglītību, 
strādājis Somijas zviedru laikrakstos Hufvudstads-
bladet un Ny Tid, bet ātri vien pievērsies tikai 
rakstniecībai. Sacerējis dzeju, noveles un ese-
jas, taču lielāko atzinību guvis kā romānists. 
Savos darbos Vesto rāda, kā 19. gs. Somija, kas 
tolaik bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, kļuva 
par mūsdienu labklājības valsti. Tomēr svarīgāki 
par laikmeta atainojumu autoram ir viņa tēlu psi-
holoģiskie portreti, savukārt viena no Vesto daiļ-
radē būtiskākajām tēmām ir 1918. gada pilsoņu 
karš Somijā un tā radītās traumas somu sabied-
rībā.

Vesto darbi tulkoti daudzās valodās, rakst-
nieks godalgots ar dažādām prestižām literārām 
balvām Somijā un Zviedrijā. 2014. gadā saņēmis 
Ziemeļu Padomes Literatūras balvu par romānu 
Trešdienu klubs (Hägring 38), kas šogad tiks publi-
cēts latviešu valodā.

Pagājušā gada decembrī Šells Vesto viesojās 
Rīgā, starptautiskajā festivālā Prozas lasījumi. Tad 
arī tapa intervija Domuzīmei. 

Vai atceraties pirmo reizi, kad bijāt Latvi-
jā? Toreiz gājis diezgan skarbi.1

(Kādu brīdi padomā, tad sāk smieties). Jā, atceros — 

rakstnieki ar autobusu devās turnejā pa Latviju. 
Tas, šķiet, bija 1993. gada vasarā. Jūs te, Latvijā, 
bijāt aizņemti ar savas valsts atjaunošanu, tādēļ 
nevienam īsti nebija laika mums un literatūrai 
vispār. Mēs lasījām dzejoļus tukšām auditorijām. 
Protams, bija jauki redzēt Latviju, bet, taisnība, 
tas bija diezgan skarbi. Viens islandietis un divi 
norvēģu rakstnieki devās mājup, kad brauciens 
vēl bija tikai pusē, jo guļvietās, kur nakšņojām, 
bieži bija auksti, reizēm pat bija trūcīgi ar pārti-
ku. Godīgi sakot, skandināvi tajā laikā, salīdzinot 
ar Baltijas iedzīvotājiem, bija izlepuši. Tomēr es 
izdzīvoju.

Prieks, ka Rīgā atgriezāties. Gan 2004. 
gadā, kad iznāca Nedienas, kam Gaura vārdā, 
gan šajos Prozas lasījumos. Šogad Daces De-
niņas tulkojumā iznāks jūsu romāns Trešdie-
nu klubs. Vai jums ar tulkotāju notika kāda 
sadarbība?

Cik zinu un cik spēju atcerēties — nē, viņa strā-
dāja patstāvīgi.

Vai jūs tas neuztrauc?
Nē, tas ir labi, es uzticos tulkotājiem. Tas vien-

kārši ir tāds darba paņēmiens. Daži tulkotāji strā-
dā  vieni paši, citi uzdod jautājumus. Profesionā-
ļu pieejas ir atšķirīgas. 

Vai kas īpaši jāzina pirms romāna Trešdie-
nu klubs lasīšanas?

Esmu jau agrāk rakstījis par starpkaru periodu. 
2006. gadā publicēju diezgan apjomīgu darbu 
Kur mēs reiz gājām (Där vi en gång gått), ko biju sa-
rakstījis dažus gadus iepriekš. Tā ir episka freska 
par paaudzi, kas dzimusi ap 1900. gadu. Mana in-
terese par to sākās diezgan agrīnā vecumā — kad 
sapratu, ka šai paaudzei bijusi ļoti smaga dzīve. 
Vispirms tai nācās priekšlaicīgi kļūt pieaugušai. 
Sākoties Pirmajam pasaules karam, viņu dzīves 
laikā jau beidzās Belle Époque. Tiem, kas izdzīvo-
ja, divdesmitajos un trīsdesmitajos, bija jaunības 
gadi, bet, pirms šie cilvēki sasniedza 40 gadu ve-
cumu, miera pasaule sabruka, un sāka plosīties 
Otrais pasaules karš. 

Vēlējos tajā laikmetā atgriezties, tikai šoreiz 
uzrakstīt kamermūziku, nevis simfoniju — pretēji 
milzīgajam apjomam, kādu tiecos aptvert 2006. 
gada romānā. Man bija jāizvēlas laiktelpa, vēlams 
— arī konkrēts gads. 1938. gads ir ļoti savāds, jau 
pastāv koncentrācijas nometnes Vācijā, Spānijā 
norisinās pilsoņu karš, Padomju Savienībā ir Sta-
ļina terors, bet lielākajā daļā Eiropas valstu to-
mēr dominē trausls miers. Cilvēku dzīve un ik-
diena vēl rit ierastajā gaitā. Pat tad, kad visapkārt 
ir diktatori, kara draudi un nenovēršama bojā-
eja, cilvēki sapņo, turpina piektdienu un sestdie-
nu vakaros ballēties, turpina tērēt naudu, turpina 
iemīlēties. Bet, raugoties uz šo laiku no tagadnes 
skatpunkta, ir skaidrs, ka tā nevar ilgt mūžīgi. 

Mūsdienu lasītājam šķiet pašsaprotami, ka 
seko katastrofa.

Tieši tā, jo no vēstures mēs zinām, kas notika 
tālāk. Un viens no lielākajiem izaicinājumiem, 

Divdesmitā 
gadsimta 
hronists
Ivars Šteinbergs iztaujā 
Somijas zviedru rakstnieku 
Šellu Vesto
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Foto — Matīss Markovskis

intervija Divdesmitā gadsimta hronists

rakstot grāmatu, bija — nebūt tādam viszinim. 
Jo tā laika cilvēki nevarēja zināt, kas būs rīt. Tā 
ir visas cilvēces nolemtība, mums ar to jāsadzī-
vo. Tāpat šodiena ir diezgan nemierīga, un mums 
nav ne jausmas, kā viss atrisināsies. Savā ziņā arī 
mēs esam naivi. Mums patīk domāt, ka ikdienas 
dzīvē nav nekas jāmaina, gan viss nokārtosies tā-
pat. Tomēr reizēm nāk tik radikālas pārmaiņas, ka 
nemainīgs vairs nevar būt nekas. Un tā notika ar 
manas grāmatas varoņiem 1938. gada Eiropā. 

Šis gads mani aizrāva un fascinēja ar dziļajiem 
un spilgtajiem kontrastiem starp visuresošām 
briesmām un eskeipismu. Daudzās Eiropas val-
stīs, to skaitā Somijā un Zviedrijā, tas ir relatīva 
uzplaukuma laiks. Bija pārdzīvota ekonomiskā 
depresija, un 1938. gadā tika pelnīta laba nauda, 
turklāt tas bija zelta laikmets kinoindustrijai gan 
Holivudā, gan, teiksim, Berlīnē. Šeit jau veidojas 
kontrasti starp tumsu un gaismu, un ar to arī šis 
gads ir interesants. Romāns ir ļoti intīms, izvēlētā 
kamerforma ļauj iedziļināties konkrētu cilvēku 
psiholoģijā un viņu saplosītajās dzīvēs. Romā-
nā priekšplānā ir advokāts un viņa sekretāre jeb 
biroja darbiniece, fonā norisinās «lielā vēsture», 
viņu dzīves saduras ar Eiropas lielajiem notiku-
miem, radot kontrastu starp intimitāti un to, kas 
notiek otrpus biroja logiem — pilsētā, valstī, kon-
tinentā. 

Rakstot vēsturiskos notikumos balstītu 

prozu, būtiska ir rūpīga priekšizpēte. Jūsu 
jaunā romāna varoņi, piemēram, lieliski pār-
zina 30. gadu kino. Pieņemu, ka bija gūzma 
ar arhīva materiāliem un daudz mēmā kino.

Jā, savā stāstījumā esmu iedzīvinājis arī tā lai-
ka aktierus un aktrises. Protams, vēsturiskos ma-
teriālus biju pētījis arī agrāk. Mana iepriekšējā 
romāna notikumi risinās laikposmā starp 1905. 
un 1938. gadu. Es izmantoju daudz arhīva mate-
riālu, meklēju un pētu vecas fotogrāfijas. Skatos 
fotoattēlā tik ilgi, līdz tajā redzamie cilvēki sāk 
atdzīvoties, sāk stāstīt savu stāstu. Protams, mek-
lēju arī dažādu dzimtu vēstures. Reizēm lasītāji 
paši atsūta informāciju par saviem priekštečiem, 
jo Somijā un Zviedrijā cilvēki zina, ka tas man var 
noderēt. Vēl es bieži skatos dokumentālo kino. Ja 
acīs iekrīt kāds vēsturisks kadrs, mēdzu atkal un 
atkal atgriezties pie tās ainas, iedziļināties. 

Regulāra milzīgu informācijas apjomu uz-
tveršana un mentālā apstrāde, manuprāt, ir 
viens no sarežģītākajiem uzdevumiem arī 
žurnālistiem. Kā darbs žurnālistikā jums 
noderējis vai traucējis rakstniecībā?

Man tas noteikti ir palīdzējis. Uz to gan var 
raudzīties no dažādiem leņķiem. Daudzi autori 
Helsinkos vai Stokholmā — man vispazīstamā-
kajās pilsētās — savu izglītību gūst universitātēs. 
Gan dzejnieki, gan prozaiķi Somijā un Zviedrijā 
savas prasmes pārsvarā apgūst augstskolās, un li-
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teratūras teorijas studijas ir visbiežākais ceļš uz 
rakstniecību.  

Savukārt žurnālistam ir izteikti pragmatisks 
skatījums. Vismaz man ir pragmatisks skatījums 
uz rakstīšanu. Es cenšos izstāstīt savus stāstus, cik 
vien labi spēju. Tomēr tas ir ļoti pragmatiski, ja sa-
līdzina ar cilvēkiem, kuriem ir stingri uzskati par 
to, kā literatūrai jāattīstās un kāda literatūra mūs-
dienās jārada. Mana pieeja nāk no desmit gadu 
pieredzes žurnālistikā, bez tās es būtu aizgājis ne-
ceļos, ja domātu iztikt ar literatūras teoriju vien. 
Mans dzinulis bija visai vienkāršs — rakstīt stās-
tus, cik labi vien spēju. Otrkārt, žurnālists apgūst 
informācijas vākšanas mākslu. Pētniecību iemā-
cījos, pateicoties žurnālistikai. Tā īpaši noderēja, 
kad rakstīju par 20. gadsimta pirmo pusi, jo man 
pašam nevar būt atmiņu par to laiku. 

Tomēr skaidri atceros, ka man bija tieši tā pro-
bēma, kuru nupat minējāt. Jaunībā likās, ka in-
formācijas daudzums, kādu iespējams savākt no 
dažādiem avotiem, ir grūti aptverams — ka tas ir 
tik plašs, ka tajā var noslīkt. Tādēļ nācās iemā-
cīties filtrēt, izvēlēties to, kas nepieciešams tieši 
man, lai spētu radīt blīvu, piesātinātu tekstu. To 
apguvu, jau būdams romānu rakstnieks — mācī-
jos nenoslīkt ārkārtīgi lielajā informācijas dau-
dzumā. Soli pa solim, ar katru nākamo grāmatu 
vairāk pamazām sapratu, ko es vēlos, ko gribu 
pateikt par cilvēka vietu un cilvēka sirds nozīmi 
uz šīs zemes, par dzīvēm un apstākļiem, ar ku-
riem mums visiem nākas rēķināties. 

Kāda attieksme Somijā un Zviedrijā ir 
pret zviedriski rakstošu somu autoru? Un 
kā jūtaties jūs pats, būdams divu valstu lite-
ratūras daļa?2

Tas ir ļoti sarežģīts un daudzslāņains jautā-
jums. Laikam jāsāk ar to, ka ir vairāki veidi, kā-
dos iespējams būt zviedriski runājošam un rak-
stošam cilvēkam Somijā. Esmu bilingvāls, brīvi 
runāju gan somu, gan zviedru valodā. Es rakstu 

arī somiski, lai gan visas manas grāmatas izdo-
tas zviedru valodā. Taču mani ir dziļi ietekmējusi 
somu kultūra, literatūra un popkultūra — filmas, 
popmūzika un tamlīdzīgi. Un ir arī tādi cilvēki 
Somijā, kuri dzīvo, varētu teikt, «zviedriskāku» 
dzīvi un pievērsušies Zviedrijai kā ietekmes avo-
tam. Viņi nav iesakņojušies Somijas vairākuma 
kultūrā un valodā. 

Es dzīvoju zviedrisku un somisku dzīvi vien-
laikus. Mana identitāte ir somiska, kaut esmu 
zviedriski runājošs. Protams, nevaru atturēties 
un izvairīties no skatiena Zviedrijas virzienā, 
kur desmit miljoni cilvēku runā manā dzimta-
jā mēlē. Ļaunākajā gadījumā to var salīdzināt ar 
virves dejotāja balansēšanu uz visai šauras vir-
ves. Labākajā — tā ir iespēja dzīvot divās lieliskās 
un bagātās kultūrās, abas uzsūkt sevī un izman-
tot savā radošajā darbā. 

Kā veidojas jūsu attiecības ar Zviedrijas 
izdevējiem un lasītājiem?

Man ir ļoti paveicies. Jau kopš pirmās dzejas 
grāmatas publicēšanas 1986. gadā izdevās iegūt 
zviedru izdevēju Zviedrijā. Zviedru rakstnieka 
situācija Somijā reizēm var būt diezgan absur-
da, jo, pirmkārt, Somijā ir zviedru izdevēji, kas 
publicē grāmatu zviedriski, bet tikai Somijā. Ja  
grāmatai ir panākumi un autoram palaimējas, to 
iztulko somiski un izdod citā Somijas izdevnie-
cībā. Ja paveicas trešo reizi, grāmatu iespējams 
izdot zviedriski Zviedrijā, bet tam, lūk, vajadzīga 
atsevišķa izdevniecība, jo zviedru izdevniecības 
Somijā to vai nu nedrīkst darīt, vai arī tām pie-
trūkst drosmes. Tā kā manas grāmatas pietieka-
mi labi pērk, man ir trīs galvenie izdevēji — divi 
Somijā un viens Zviedrijā. Tā ir diezgan dīvaina 
situācija, taču vēlreiz uzsvēršu, ka manā gadīju-
mā nostrādāja veiksme.

Par zviedru lasītāju attieksmi kopumā — labā-
kajos brīžos to var raksturot kā ieinteresētību, jo 
visiem zviedriem ir labas zināšanas par Somijas 
vēsturi, pat labākas nekā somu jaunākajai paau-
dzei. Tas tādēļ, ka tie, kuriem pašlaik ir 70—80 
un vairāk gadu, no saviem vecākiem un vecve-
cākiem ir mantojuši sava veida kolektīvo atmiņu 
par 200 gadu senu pagātni, par 1809. gadu, kad 
Zviedrija un Somija bija viena valsts, jo pēdējā 
atradās Zviedrijas sastāvā. Un šīs zināšanas un 
atmiņa joprojām pastāv arī mūsdienu Zviedrijā. 
Bet ar katru nākamo paaudzi tā izplēn, kļūst blā-
vāka, jo pasaule ir globalizēta, pieejama un at-
vērta. Jaunam, modernam zviedram, kas uzau-
dzis piepilsētā, viens draugs ir ar saknēm Kenijā, 
cits ar radiem Taizemē… Par Somiju viņiem ir 
vienalga, tā ir tikai kārtējā pasaules valsts. 

Vai tas izpaužas lasīšanas paradumos? 
Man šķiet, ne tikai Somijā un Zviedrijā, bet 

visā Eiropā ir vērojama tendence lasīt vairāk tieši 
savas valsts literatūru. Šobrīd mēs, Somijā, vai-
rāk lasām somu literatūru un Zviedrijā zviedru. 
Nacionālās literatūras patēriņš pēdējos gados 
noteikti ir audzis, salīdzinot ar laiku pirms 20 
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gadiem. Cilvēki savā ziņā novēršas no tulkotās 
literatūras, ko gan nevar teikt par kriminālro-
māniem. Bet, runājot par oriģinālprozu, ambi-
cioziem romāniem, statistika uzrāda, ka Eiropas 
valstīs, to skaitā Ziemeļeiropas, Centrāleiropas 
un citās valstīs, tiek lasīti attiecīgās valsts autori. 
Klasiku no ārzemēm lasa daudz mazāk. Taču kri-
minālromāni, protams, ir izņēmums. 

Pēdējos gados Skandināvijas kriminālro-
māniem pasaulē smaidījusi īpaša veiksme. 
Šis virziens jau nodēvēts par Nordic Noir fe-
nomenu. Kāds ir jūsu viedoklis par detektī-
vžanra milzīgo popularitāti?

Es pats uzaugu ar krimiķiem un trilleriem. 
Man tie patīk, un, protams, es cienu kriminālro-
mānu autorus, tomēr šķiet, ka kriminālromāns 
literatūras kopainā ir kļuvis pārāk dominējošs, jo 
sevišķi Skandināvijā. Man nav iebildumu, vien-
kārši ir tāda nomācoša pārbagātība.

Kādēļ tā izvērties? Vai zviedru autora Stī-
ga Lārsona dēļ?

Jā, viņa darbi ir viens no lielajiem veiksmes 
stāstiem, kas licis arī citiem censties izsisties šajā 
žanrā. Saprotams, ka ar Millennium sēriju viss sā-
kās, un nu jau arī Hākons Nessers (Håkan Nesser) , 
Līsa Mārklunda (Liza Marklund) , Kamilla Lekber-
ga (Camilla Läckberg) , Dānijā Jusi Adlers-Olsens 
(Jussi Adler-Olsen) , Norvēģijā Jū Nesbē (Jo Nesbø) 
to turpina, ir vesels lērums skandināvu autoru, 
kas pasaulē kļuvuši slaveni ar saviem krimināl-
romāniem. Domāju, ka šiem lielajiem vārdiem ir 
bijusi svarīga nozīme žanra atdzimšanā. Es gan 
pats tajā nerakstu.

Kāda, jūsuprāt, ir rakstnieka loma sabied-
rībai nozīmīgu jautājumu apcerēšanā? Vai 
rakstnieki un inteliģence Somijā ir autori-
tātes? 

Izteikšu savas personīgās domas, subjektīvo 
interpretāciju. Manuprāt, rakstniekam un in-
telektuālim šodienas Somijā vairs nav tik lielas 
un nozīmīgas lomas kā agrāk. To ir noēdis po-
pulisms un milzīgā sociālo mediju plūsma, kas 
ģenerē tik daudz viedokļu, ka informācijai vairs 
nevar būt tāds svars un ietekme, kāda bija 60. 
gados, kad gluži vienkārši bija mazāk mediju, 
mazāk viedokļu un saziņas starp cilvēkiem. 

Intelektuāļa lomas un politiskās ietekmes ma-
zināšanās mani skumdina, jo 70. gados, kad uz-
augu, sapņodams par rakstnieka karjeru, un 80. 
gados, kad studēju augstskolā un sāku žurnālista 
gaitas, kreisi noskaņoto hegemonija Rietumei-
ropas inteliģences aprindās joprojām vēl bija 
diezgan spēcīga. Radās priekšstats, ka intelek-
tuālim ir jāpauž stingra nostāja sabiedrībai ak-
tuālās diskusijās. Man joprojām liekas, ka tā tam 
būtu jābūt — esmu pagājušā gadsimta produkts. 

Tātad jaunajiem rakstniekiem jābūt sa-
biedriski aktīviem?

Ir jābūt, jā. Un Somijā viņi tādi arī ir vai mē-
ģina tādi būt, taču problēma nav viņos. Daudzi 
jaunāko paaudžu rakstnieki Somijā ir skaidri de-

finējuši savus politiskos uzskatus. Slavenā Sofi 
Oksanena vairākas reizes publiski izteikusi sa-
vas drosmīgās domas par būtiskiem politiskiem 
jautājumiem. Kad Somija 2014. gada Frankfurtes 
grāmatu gadatirgū bija goda viesa statusā, Sofi 
bija jāsaka atklāšanas runa. Tajā viņa nepārpro-
tami nosodīja Putina Krievijas attieksmi un rīcī-
bu pret dažādām minoritātēm. Citiem vārdiem, 
pie vainas nav tas, ka gados jaunāki rakstnieki 
nevēlētos iesaistīties sabiedrības debatēs, drīzāk 
jāatzīst, ka mēģinājumi kaut ko pateikt mūsdie-
nās vairs nespēj piesaistīt pietiekami daudz uz-
manības. Jo viedokļi un informācija ir visur. 

Kā informācijas pārbagātība un viedokļu 
raibums ietekmē kultūras mediju darbu So-
mijā?

Neesmu eksperts šajā jautājumā, bet novēro-
jumu līmenī varu sacīt, ka joprojām ir ambiciozi 
izdevumi un cilvēki, kas raksta ambiciozas ese-
jas, taču arvien biežāk viņi mēdz aizslīdēt prom 
no publiskā redzesloka, kļūst par margināļiem. 
Tas ir vēl viens aspekts problēmai, kurai nupat 
pieskārāmies. Ziņu intensitātes dēļ nav iespējas 
tikt pamanītam, tāpēc pat nopietni žurnāli tiek 
marginalizēti un lielajos medijos intelektuālās 
debates bieži vien aizvieto komercija un kon-
kursi. Pat kultūras un literārajā vidē virsroku 
gūst konkursi, sacensības ar balvām, izlozēm un 
nominantu sarakstiem. Agrāk interesantās saru-
nas par estētiku un grāmatu varoņiem nomainī-
juši minējumi par to, kurš dabūs to un to balvu, 
kurš «nosmels tādu un tādu «prīzi»». 

Tā ir reāla problēma. Esmu runājis ar vairā-
kiem savā jomā kompetentiem un gudriem kul-
tūras nodaļu redaktoriem, kuri strādā gan žur-
nālos, gan televīzijā un radio. Viņi atzīst, ka ļoti 
gribētu «meinstrīmā» atjaunot diskusijas par li-
teratūras žanriem un grāmatu saturu, raisīt sa-
runas par romānu sižetiem un meklēt motīvus 
dzejoļu krājumos, gribētu runāt par to, kas sva-
rīgs jaunajiem autoriem, bet ņemšanās, piemē-
ram, par godalgu nominantiem aizņem tik daudz 
laika un enerģijas, ka šos labos nodomus vien-
kārši neiznāk laika īstenot. Tomēr pamatproblē-
mu kultūras medijos diemžēl izraisa spiediens, 
kas nāk no vēlmes gūt komerciālus panākumus. 
Nekas cits.

Paldies par sarunu, un gaidīsim jūsu nāka-
mo grāmatu, tulkotu latviešu valodā! Ê

1 Ziemeļvalstu informācijas birojs Rīgā 90. gadu sākumā jaunākās un 
vidējās paaudzes rakstniekiem no Baltijas un ziemeļu valstīm rīkoja 
desmit dienas ilgu braucienu Skrīveris pa Latviju. (Vārds «skrīveris» ir 
radniecīgs ziemeļģermāņu valodas skriver un pēc nozīmes saistīts ar 
rakstīšanu.) Sadzīvisko ērtību ziņā «turneja» bija diezgan pieticīga. 
2 Somijā valsts valodas statuss ir gan somu, gan zviedru valodai, 
lai arī 92% iedzīvotāju ir somi un tikai 6% ir zviedri. Šāds valodu 
lietojums radies vēsturisku apstākļu dēļ ilgā laikaposmā un atšķiras 
no latviešu un krievu valodas lietojuma situācijas mūsdienu Latvijā, 
kāda radusies PSRS okupācijas režīma koloniālās politikas dēļ.
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refleksija

Franču valodā rakstošais Šveices kultūrvēstur-
nieks Žans Starobinskis ir pētījis mainīgo skatīju-
mu uz civilizāciju, kas, izlijusi no sakrālā trauka, 
jaunajā izpratnē ir gan ļaunuma avots, gan dažā-
du «kaišu» upuris. Pēc dievišķā nimba zaudēša-
nas viena no atbildēm uz histēriskām bažām par 
pagrimumu 19. gs. bija sabiedrisko institūtu, pie-
mēram, kultūras, arvien intensīvāka sakralizāci-
ja1. Šīs pārdomas par cilvēka un cilvēces miglai-
no dabu un tikpat neskaidro kultūras vietu un 
funkciju sabiedrībā atcerējos, kad lasīju rakstu 
par vēstures atbalsīm Krievijā: cilvēki, kas cenšas 
noskaidrot savu radinieku likteni padomju režī-
mā, secina, ka vienā ģimenē bijuši gan upuri, gan 
bendes.

Sarunas par neseno vēsturi Latvijā ir kļuvu-
šas aktīvākas. Viens no impulsiem ir valsts simt-
gade, arī 20. gadsimta vēstures romānu sērija un 
Viestura Kairiša filma Melānijas hronika; nozīmīgu 
artavu devis latviešu valodā tulkotais Jāna Un-
duska eseju krājums «par nepatīkamām parādī-
bām kultūrā»2 un vairākas apceres un pētījumi, 
kas veltīti nacionālismam un atmiņu kultūrai, 
kolaborācijai un lustrācijai, totalitārajai valodai 
un upuru naratīvam.

Godīgs skatiens pagātnē
Kad domāju par šīm tēmām, man, kā tum-

šā kinozālē sēžot, acu priekšā uzplaiksnī vai-

rāki kadri. Viens no bērnības laika — sēžu is-
tabā uz paklāja un no žurnāliem ar šķērēm 
rūpīgi izgriežu Ļeņina bildes; otrs — no At-
modas laika, kad, Daugavmalā skanot Latvi-
jas himnai, pirmo reizi redzu asaras tēta acīs.  
Pagātne ir tēls, kura aprises uzzīmē atmiņa. Lai 
cik dažādi būtu pagājušā gadsimta kadri, kopēja 
iezīme noteikti varētu būt traģisks, mokošs pret-
runīgums. Tāpēc bieži esam klusējuši un noklu-
sējuši. Arī tad, kad esam runājuši. Šis fakts atzīts 
ne reizi vien, retāk ir aplūkoti klusēšanas iemesli. 
Tomēr tas, par ko runājam, ir nešķirami saistīts ar 
to, kāpēc un kā mēs runājam.

Šajā kopsaistību un cēloņsakarību tīklā neva-
ram apiet melu un baiļu kultūras, morāles un 
atbildības jautājumus. Pat ja, līdzko aizskarti, 
tie kož acīs kā pāršķelts sīpols. Bet, kamēr mēs 
pārklājam savas iztikšanas galdus ar dažiem rū-
pīgi atlasītiem un ērtiem pagātnes ornamentiem, 
laiks atceras visu. Tas atgriežas un sākas no jauna. 
Un dur nevis no mugurpuses, bet krūtīs. Par to 
esam pārliecinājušies daudzreiz. Par to pārlieci-
nāmies pašlaik.

Pasaule, pieredze un atmiņa par pasauli ir pa-
gātniska. Bet pasaule ir dzīva, kad par to domā-
jam un pārvaram tukšumu starp mums un noti-
kumiem, arī tiem, kurus paši esam piedzīvojuši. 
Tā rodas simbolu un mītu tīmekļi, pretrunīgu 
zīmju armādas. Daļa no tām kļūst par tradīci-
jām; ar tām ir iets uzbrukumā; uz tām cerēts kā 
uz vairogu, kas nosargās dzīvībai svarīgākās zo-
nas attiecīgās kultūras ķermenī. Simboli un mīti 
noder arī tad, kad izvēlamies spēlēt vai mūs pie-
spiež spēlēt cirku — žonglējam ar vālītēm tik pār-
liecinoši, tik viegli «pārtulkojam» vienu zīmi vai 
simbolu citā, ka ne tikai zaudējam priekšstatu 
par to atšķirībām, bet reizēm — pat brīvībā tiku-
ši — piemirstam, ka joprojām neesam pametuši 
cirka arēnu un turpinām šizofrēnisku saspēli ar 
arēnas rēgiem. Apliecinājumu tam šodienas Lat-
vijā netrūkst. Pretrunīgu zīmju sadzīvošana ir ie-
rasta kultūras parādība. Ne tik pašsaprotama ir 
attieksme pret šīm pretrunām vai pretrunu igno-
rēšana un noklusēšana. Strausu «neko neredzu, 
neko nezinu» politika Latvijā noteikti nav tikai 
politika.

Paradoksāli, bet dzīvošana pretrunīgu simbolu 
ēnā nebūt nenozīmē, ka sabiedrība būtu atvērta 
«tekstu» un to interpretāciju daudzveidībai. Un 
arī šai parādībai ir dziļākas saknes. Tāpat kā ne-
mitīgajam sajukumam, kad atsauce uz [kultūras] 
tradīcijām patiesībā ir nekritisks atavisms vai kad 
tradīciju relativizēšana kļūst tikai par kārtējo vā-
līti žongliera rokās. Runa nav par pašām tradī-
cijām, bet par to, kā mēs par tām domājam un 
reflektējam.

Tradīcija — kultūras semiotiskā atmiņa, kā to 
apzīmē Jurijs Lotmans3 — ir vēl viens simbols, 
kas izsaka noteiktu veidu, kādā tiek īstenota sa-
ziņa ar pasauli. Tas ir pasaules tulkojums apzi-
nātā ierobežojumā, parasti akcentējot noteiktas 

Pagātne 
šodienā: 
pārdomas par 
laimes deficītu
Sekas, ko izraisa atteikšanās 
spriest un vērtēt, Latvijā izpaužas 
dažādos postošos veidos

Jānis Vādons
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vērtības un to sakārtojumu. Taču tikai roman-
tiska patosa ietvarā saruna par tradīcijām var 
palikt tīrs un svēts pozitīvas pašapliecināša-
nās un iedvesmas avots. Godīga saruna pra-
sa godīgu skatījumu uz vēsturi. Un godīgu re- 
fleksiju par tradīciju izmaiņām un jauno saturu.  
Vai mūsu nerunāšana un noklusēšana nav bailes 
atzīt tradīciju un domāšanas veida izmaiņas un 
jauno saturu? Vai, skumji nopūzdamies par oku-
pācijas laika uzspiesto melu kultūru, esam gatavi 
atzīt, ka par mūsu jauno tradīciju ir kļuvusi arī 
melu pieņemšana? Teksti, kas joprojām rodas, 
melus atzīstot un pieņemot, — tā ir postpadom-
ju Latvijas domāšanas telpas grūti ārstējama sēr-
ga. Mēs nevaram pārtraukt melošanu, kamēr paši 
tos pieņemam. Un kamēr prasība pēc atklātības 
aprobežojas ar nepieciešamību pēc dažiem svaiga 
gaisa malkiem sarunu šovos, lai pēc tam netrau-
cēti atkal katrs nolīstu savā alā darīt to pašu tādā 
pašā veidā.

Citā gaismā uz tradīcijām kā vērtību orientie-
riem un sociālās atmiņas un atbildības elementu 
ļauj paskatīties grāmatas Staļina pēdējais noziegums 
(Stalin’s Last Crime) autora Džonatana Brenta zī-
mīgā norāde uz to, ka pat Krievijas caru saistīja 
tradīcijas, valdošās šķiras pienākuma apziņa, bet 
«Staļinu nesaistīja nekas». Ne velti jebkura totali-
tāra režīma galvenais uzdevums ir personību iz-
nīdēšana. Personība ir šodienas pasaulē patstāvī-

gi domāt, lemt un par savu rīcību atbildēt spējīga 
persona, kas apzinās savu pēctecību. To apstipri-
na arī Hanna Ārente: «Lielākie ļaundari ir tie, kas 
neatceras. (..) Lielākais ļaunums nav radikāls, tam 
nav sakņu, un, tā kā tam nav sakņu, tam nav ne-
kādu ierobežojumu.»4

Nevajadzētu vēstures faktos un tekstos, kas 
tiecas objektīvi aprakstīt un skaidrot pagātni, 
meklēt atbildi uz jautājumu, kā novērst ļaunumu 
(labākajā gadījumā uz šo jautājumu reizēm atbild 
politika). Šajā nozīmē informācija par pagātni 
nevar kļūt par garantu labākai pasaulei. Pagātnes 
klātbūtni precīzāk formulējusi Ārente: «Pasaule, 
kurā mēs attiecīgajā brīdī dzīvojam, ir pagātnes 
pasaule.» Morāli ētiskajā aspektā filozofijas un 
vēstures uzmanības centrā ir laba un ļauna no-
šķīrums, prasme domāt par labu un ļaunu. Bet iz-
ziņu — jau apgūtās pieredzes izpēti — apgrūtina 
ne tikai cilvēka sarežģītā būtība, faktu deficīts vai 
manipulācijās pārveidotais un izkropļotais, bet 
arī apslēptās un aizliegtās «teksta» daļas — viss, 
kur domāšanas klātbūtne nav iespējama. 

Gan pagātnes apguve, gan kultūras process 
kopumā ir nemitīga jaunu un svešu «tekstu» pie-
ņemšana domāšanas un refleksijas procesā, da-
žādos «lasījumos» tiecoties sasniegt augstāku iz-
pratnes un saprašanās līmeni. Šāda tuvošanās ir 
jo svarīgāka, jo plašākas izvērtušās tukšās zonas, 
no kurām mūs izraida bailes, aizspriedumi un 
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ideoloģijas. Kultūra neatkarīgi no tā, kādu nošķī-
ruma un savējības pakāpi tai izvēlamies, vienmēr 
ir dažādas svešas pieredzes apguves process, iz-
pētot svešo «gramatiku», iepazīstot svešās piere-
dzes semantiku un iekļaujot to esošajā kultūrā 
saskaņā ar attiecīgām likumībām. Tikpat svarīgi ir 
arī tas, ka kultūrā nemitīgi notiek «iekšējo» neiz-
pētīto zonu izgaismošana un saprašana.

Šajos būtiskajos aspektos Latvijā un visā post-
padomju telpā ir milzīgas problēmas un haoss. 
Ne tikai baidāmies no svešā, bet nemitīgi — ne-
jauši vai apzināti — jaucam savējo ar svešo, «viņu» 
ar «mūsējo» pieredzi. Mēģinām panākt sapraša-
nos un vienotību, aicinādami vienkārši aizvilkt 
priekšā biezākus aizkarus tām pagātnes ainām, 
kuras tieši attiecīgo notikumu un tiem sekojošo 
melu un noklusēšanas dēļ joprojām «nolasām» 
atšķirīgi. Vienkāršojam sarežģīto, bet pārmetam 
pārāk viennozīmīgu interpretāciju tad, kad prā-
tuļošana un relativizēšana nevis izgaismo jau-
tājumu objektīvākā gaismā, bet apliecina to, ka 
joprojām neizprotam mūsu pieredzes cēloņsaka-
rības. Risinājums ir bezgala vienkāršs un bezgala 
sarežģīts — mums jāturpina par to domāt.

Lasīt, nevis rīkoties. Mākslas banalizēšana
Ačgārnība un tās inerce ir labi saprotama. Pa-

domju okupācijas laikā īstais un neīstais, iedo-
mātais un faktiskais, svarīgais un nesvarīgais — 
viss bija otrādi, turklāt sajukums bija arī mērogos 
un hierarhijā. Tas nevarēja netraumēt domāšanu. 
Apjukumā pat vērojama tendence tīksmīgi este-
tizēt okupāciju un mājieni, ka «nebija jau nemaz 
tik traki».

Aplamību kontekstā jāpiemin īpašās realitātes 
un mākslas attiecības okupācijas laikā. Ideolo-
ģiski viss ir vienkārši: mākslas publiskais ietvars 
ir sociālistiskais reālisms, un skaidrs, ka mākslas 
totālo žanriskumu noteicošā «sociālistiskā reā-
lisma doktrīna tika izgudrota nevis rakstniekiem 
un māksliniekiem, bet gan politiķiem»5. Māksla 
kļūst par politiku; tai nosaka konkrētas funkci-
jas. Sabiedrība šo funkcionālo pieeju neapzināti 
pārņem, tikai pretējā vērsumā — ar protesta zīmi.

Teodors Adorno būtiski norāda: «Jo nekaunī-
gāk sabiedrība pieņem totalitārisma pieeju un 
visam, arī mākslai, norāda pienācīgo vietu, jo 
asāk sabiedrība polarizējas un sadalās sfērās; vie-
nā no tām valda ideoloģija, otrā — protests, bet 
šāda polarizēšanās diezin vai nāk sabiedrībai 
par labu.»6 Kārtējais paradokss, ka māksla, kuras 
konjunktūrai pakļāvīgo segmentu valsts visno-
taļ dāsni stutē, pamatoti saskatīdama tajā propa-
gandas potenciālu, vienlaikus paliek arī pēdējais 
vismaz daļēji brīvās domas bastions. To pilnībā 
izskaust neizdodas ne partorgiem un komiteju 
cenzoriem, ne darba slavas nometnēm aiz Polārā 
loka, ne lodēm pakausī.

Padomju Ļeņingradā uzaugušais Josifs Brod-
skis esejā Mazāk par vienu (Less Than One) par 
grāmatu nozīmi raksta: «Sākumā tā bija paras-

ta zināšanu uzkrāšana, bet drīz kļuva par mūsu 
svarīgāko nodarbošanos, kam varēja ziedot visu. 
Grāmatas kļuva par pirmo un vienīgo realitāti, 
kamēr pati realitāte tika uzskatīta par muļķīgu 
vai traucējošu.» Tiesa, ne mazāk zīmīgs ir teikums 
nākamajā rindkopā: «Priekšroka instinktīvi tika 
dota lasīšanai, nevis rīcībai.»7 Vai šī izvēle kaut 
ko neatgādina? Jebšu apstākļi ir pamatīgi mainī-
jušies.

Minētās parādības reizēm ir radušas negaidītas 
izpausmes un pārvērtības. Vienai no tām uzma-
nību pievērš Hannas Ārentes grāmatas Atbildība 
un spriedums (Responsibility and Judgement) ievada 
autora Džeroma Kona dīvainā neprecizitāte. Viņš 
apraksta Ārentes protestu pret Sjūzenas Sontāgas 
loģiku esejā Pārdomas par «Vietnieku» (Reflections 
on the Deputy). Eseja iekļauta 1966. gadā izdota-
jā krājumā Pret interpretāciju (Against Interpretation), 
kas guva plašu rezonansi. Sontāga, atsaucoties 
uz to, ka sešu miljonu ebreju noslaktēšana ir vis-
traģiskākais mūsu laika notikums, esot secināju-
si, ka viens no holokausta «arhitektiem» Ādolfs  
Eihmans ir visinteresantākais un aizkustinošā-
kais desmitgades mākslas darbs. Patiesībā viņa 
raksta: «Mēs dzīvojam laikā, kad traģēdija ir ne-
vis mākslas, bet vēstures forma. (..) Līdz ar to, ja 
sešu miljonu ebreju noslaktēšana ir vistraģiskā-
kais mūsu laika notikums, tad visinteresantākais 
un aizkustinošākais mākslas darbs pēdējā des-
mitgadē ir Ādolfa Eihmana tiesas prāva Jeruzale-
mē 1961. gadā.» Ārentes grāmatas ievada autora 
tendenciozitāte ir triviāla, bet Sontāgas skatījums 
ir pārdomu vērts. Viņas metafora būtībā apvērš 
iepriekš minēto tuvinājumu «māksla ~ politi-
ka». Var piekrist viedoklim, ka Sontāga, ņemot 
vērā tiesas procesa ietekmes spēku un dziļumu, 
tajā līdztekus juridiskajam aspektam saskata arī 
literāru nozīmi, kas līdz ar to sakustina plašu 
kultūras telpu. Tas sasaucas ar vispārējo māk- 
slas politizāciju un deestetizāciju, nojaucot robe-
žu ar realitāti, ko paši arvien izteiktāk uztveram 
kā ilūziju, halucināciju8. Tomēr šāds skatījums uz 
realitātes/politikas un mākslas sasaisti ir slidens 
— paviršās prāta spēlēs tas viegli var pāraugt ab-
pusvērstā banalizēšanā.

Netīkamā savējība
Ārentes idejas, ņemot vērā mūsu nesadziedē-

tās okupācijas traumas, manuprāt, nav pietieka-
mi pārrunātas un analizētas, lai gan viņa ir pē-
tījusi totalitārisma ietekmi un sekas, morālās 
dilemmas, iespējas spriest par rīcību un to vērtēt 
— tēmas, kuras to sarežģītības dēļ Latvijā tik bieži 
tiek apietas.

Jau minētā Ārentes pagātnes interpretācija pa-
līdz saprast, kāpēc pagātnes fakti nav tikai vecu 
attēlu kaudzīte, ko reizēm pārlūkojam. Piemē-
ram, būtu gan vienkārši, ja nacisms būtu beidzies 
ar Hitlera nāves brīdi. Un pagātnes nebeigšanos 
mēs nevaram attiecināt tikai uz spriedumiem par 
pagātni; nebeidzas arī atbildība. Ārente, par mo-
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rālas izšķiršanās mērauklu izvirzīdama Sokrata 
lēmumu pēc piespriestā nāvessoda palikt un mirt 
Atēnās, nevis izbēgt, lai nodzīvotu nevērtīgu dzī-
vi citur, meklē atbildi gan uz Eihmana postulē-
to uzticību Kanta morāles un pienākuma prin-
cipiem, gan analizē sirdsapziņas jēdziena saturu. 
Ārente fiksē, ka ir cilvēki, kas atšķir labu no ļau-
na un jebkuros apstākļos rīkojas atbilstoši savam 
personīgajam nošķīrumam. Morāla personība, 
tās spēja domāt par labu un ļaunu un atbilstoša 
rīcība kļūst par atskaites punktu cilvēka spriedu-
mos un izvēlēs. Morāla personība ir arī pilnīgākā 
brīvības izpausme: ne persona, kas savu brīvību 
konstruē atbilstoši likumpaklausības prasībai vai 
citiem ārējiem apstākļiem, bet personība, kas lē-
mumos nenovēršami un nemainīgi iemieso savu 
laba un ļauna nodalījumu, spēj samaksāt brīvī-
bas cenu.

Jesaja Berlins, kurš brīvību uzskata par galveno 
cilvēka atšķirību no citām būtnēm, morālo brī-
vību formulē kā racionālu paškontroli — izpratni 
par to, ar ko ir vērts riskēt, kāds ir darbības mo-
tīvs; neatkarību no neapzinātas citu cilvēku ie-
tekmes vai no savas personīgās pagātnes, no tās 
grupas vai kultūras ietekmes, kurai esi piederīgs9. 
Citādi stihiju varā vilinājums un piespiešana kļūst 
par vienādiem apstākļiem, un Ārentei nākas atzīt: 
«Es uzskatīju par pašsaprotamu mūsu nemainīgo 
vienprātību ar Sokratu, ka labāk ir ciest, nekā da-
rīt ļaunu. Šis uzskats izrādījās kļūda.» Taču, līdz-
ko izvēlamies citas mērauklas, atveras durvis uz 
haosu. Īstajā brīdī atsakoties no ārēju apstākļu 
ietekmētās brīvības, veikli tiek liegta sprieduma, 
atbildības un soda iespējamība.

Runājot par šādas situācijas izraisītu vispārēju 
neuzticēšanās gaisotni, Ārente pievērš uzmanību 
satriecošajai ietekmei, ko izraisa nevis ienaidnie-
ku, bet draugu rīcība, kas nodod vai neko nedara, 
lai situāciju mainītu. Un šis ir būtisks totalitāro 
režīmu rīcības «standartu» izraisīts sociāls iz-
kropļojums, par kuru maz runāts, lai gan tas jo- 
projām nosaka mūsu sabiedrības spēju sarunā-
ties un saprasties.

Ietekme izpaužas ne tikai nemitīgās aizdomās, 
bet histēriskā noslēgtu grupu veidošanā ar sado-
māti atšķirīgām «savām» interesēm un tikpat sa-
domātiem oponentiem vai konkurentiem. Ikvie-
nam ir slēpti un naidīgi nolūki, jebkurš izdevīgā 
brīdī var iedurt dunci mugurā, un katrā ziņā citi 
jau sen kāro atņemt mūsu maizes doniņu. 

Morālu personību ne tikai nav; esam zaudējuši 
ticību iespējai, ka cilvēka lēmumu pamatā var būt 
brīvība, kas neizpaužas tikai dažādu apstākļu no-
teiktā izvēlē. Līdz ar to ir grūti identificēt metafi-
ziskas vērtības, kas kalpotu par atskaites punktu, 
izprast to nozīmi un palikt tām uzticīgiem. Šāds 
attiecību modelis ne tikai uzceļ sienas un liedz 
iespēju citam citu sadzirdēt, bet arī savažo, ārda 
motivāciju iesaistīties, liedz uzņemties iniciatīvu 
un atbrīvo no tiešas un personiskas atbildības 
par neveiksmēm, ko mēs kā sabiedrība piedzīvo-

jam. Turklāt, par spīti aktīvai «savējo» nošķirša-
nai, šī savējības pieredze padara to nepatīkamu 
un nevēlamu, un piederības jautājums kļūst par 
kārtējo apjukuma avotu. Pilnvērtīga iesaistīšanās 
un diskusija nav iespējama, jo priekšplānā ir paš-
labums un šauru interešu aizstāvēšana. Savukārt 
kritika mums patīk vispārinātās izpausmēs, pie-
mēram, attiecībā uz valsti vai politiķiem, un tai 
mēs piebalsojam, vispirms uzmanīgi pārliecino-
ties, ka tā neapdraud mūsu grupu un nepieprasa 
neērtu rīcību.

 
Dānijas piemērs. Morālas personības 
pašcieņa

Līdztekus atšķirībām divi faktori, kas situāci-
ju nacistu Vācijā un Padomju Savienībā nostāda 
līdzīgās pozīcijās, ir nepietiekamās demokrātijas 
tradīcijas un triecienpropaganda. Nozīmīgo po-
zitīvo ietekmi, ko izraisa demokrātijas un brīvas 
domas un rīcības apstākļos īstenots sabiedrības 
pretestības spēks, ilustrē unikālais Dānijas pie-
mērs.

Ebreju jautājumā Dānija ar nevardarbīgu, bet 
nelokāmu nostāju spēj nepadoties spiedienam, 
ko rada pretinieks ar nesalīdzināmu pārspēku. 
1940.  gada aprīlī vācu armijas iekarotā Dānija 
saglabā neatkarīgu valdību un līdz 1943. gadam 
tiek respektēta kā neitrāla valsts (tomēr ar Reiha 
svētību). Tur neattīstās nacisma vai fašisma kus-
tība. Itālija un Bulgārija sabotē vācu pavēles un 
cenšas glābt ebrejus ar sarežģītiem manevriem, 
tikmēr dāņu nepārprotamā nostāja pret vācu īs-
tenoto politiku ir atšķirīga. Dāņu amatpersonas 
nacistiem apliecina, ka atkāpsies no amatiem, 
vēršanos pret ebrejiem interpretējot kā agresiju 
pret sevi, turklāt neizdodas panākt, lai dāņi atšķi-
rīgi attiektos pret ebreju bēgļiem no Vācijas10. Zī-
mīga ir arī Ārentes aprakstītā situācija 1943. gadā, 
kad Himlers izlemj atrisināt «pārāk ilgi atlikto» 
Dānijas ebreju jautājumu: šajā valstī vairākus ga-
dus nodzīvojušās vācu amatpersonas pašas arī ir 
mainījušās un izrāda nepakļaušanos pavēlēm.

Dānijas piemērs ir ne tikai pamats pārdomām 
par to, cik svarīga ir sabiedrības iesaiste un izlē-
mīga rīcība, kā arī neļaušanās sadomātām kate-
gorijām. Tas uzdod jautājumus par iespējamiem 
notikumu attīstības scenārijiem Latvijā; par sa-
biedrības attieksmi un rīcību un par tās iemes-
liem. Riskēšu minēt, ka arī citos apstākļos sa-
biedrība Latvijā nerīkotos tik nelokāmi. Vācu 
okupācijas laikā ebreju glābēju ir daudz, tomēr 
to nevar uzskatīt par vienotu attieksmi. Protams, 
tobrīd postošā veidā spriestspēju un rīcībspē-
ju jau ir izmainījuši pirmās padomju okupācijas 
notikumi. Ietekmi, visticamāk, atstājis demokrā-
tisko sabiedrisko procesu «pārrāvums» pēc Kārļa 
Ulmaņa apvērsuma. Tomēr tie droši vien nav vie-
nīgie iemesli. Tālaika sabiedrības vienaldzību pret 
Rumbulu nevar «pamatot» ar iepriekšējo autori-
tārisma un komunistu terora pieredzi, jo tādējādi 
atkal pieļaujam morālu relatīvismu, kas atkarīgs 
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no apstākļu ietekmes.
Viens no vispilnvērtīgāk pētītajiem totalitāro re-

žīmu aspektiem ir propaganda, arvien vairāk uz-
manības tiek veltīts arī tās galvenajam medijam 
— valodai. Atgādināšu divas totalitārās valodas pa-
matiezīmes: patiess/nepatiess kategoriju aizstāša-
na ar akcentu uz «pareizu» vai «nepareizu» formu 
un pamatjēdzienu atbrīvošana no jebkādas kon-
sekventas jēgas. Piesavinoties cilvēku domāšanu, 
totalitārais režīms vispirms pārņem galvenos do-
māšanas atskaites punktus un to izpratnē panāk 
haosu. Situācijā, kad neviens nav vainīgs un līdz 
ar to jebkurš ir pakļauts režīma sankciju iespējai, 
patvaļas pirmais nosacījums ir panākt, lai cilvēki 
zaudē gatavību rīkoties patiesības vārdā. Jebkurš 
jēdziens un tā interpretācija ir atkarīga tikai no at-
tiecīgās vajadzības un interpretētāja statusa, t. i., 
pār sabiedrību valda izteiksmes formas atbilstība 
vai neatbilstība, nevis izteiksmes patiesums.

Paviršība un vienaldzība attiecībās ar patiesī-
bu ir vēl viena nomācoša šodienas Latvijas iezī-
me. Bieži virsroku gūst atvieglojums par pareizu 
un izdevīgu apstākļu sakritību vai ērta bezdar-
bība, nevis nelokāma prasība pēc patiesības un 
attiecīga rīcība neatkarīgi no apstākļiem. To ne-
tieši apstiprina gan attieksme pret padomju oku-
pācijas laika varoņiem, gan Latvijā nepieprasītais 
lustrācijas process, gan sabiedrības aptaujas, ku-
rās cilvēki nesamulsdami atzīst, ka valsts vadītāju 
amatos labprāt redzētu lielapmēra noziegumos 
apsūdzētas personas.

Diskusijā par morālu rīcību totalitārā režīmā 
Ārente galveno uzmanību velta pakļaušanās un at-
balsta, pienākuma un mazākā ļaunuma argumen-
tu dekonstrukcijai. Pirmkārt, Ārente atmasko to, 
kā mazākā ļaunuma princips bruģē ceļu teroram 
un totalitārajiem noziegumiem, un uzsver, ka tie, 
kas izvēlas mazāko ļaunumu, ātri aizmirst, ka ir iz-
vēlējušies ļaunumu. Otrkārt, Ārente reabilitē neie-
saistīšanos kā atbildīgu izvēli. Šis apsvērums ir īpa-
ši svarīgs. Iespējams, ka viens no iemesliem, kāpēc 
disidentisms un pretošanās, arī nevardarbīgā vei-
dā, Latvijā joprojām paliek bez pietiekama novēr-
tējuma, ir priekšstats, ka šāda personīga varonība 
neko būtisku nepanāk un tātad ir bezjēdzīga, lai 
gan faktiski mazo ietekmi izraisa sabiedrības ne-
spēja rīkoties vienoti un aktīvi, izvēloties pašapmā-
nu un slēpšanos aiz bezpalīdzības pavēļu pildīša-
nas. Turklāt pamatots ir Ārentes novērojums, ka ne 
cienījamākie sabiedrības pārstāvji un ne tie, kam ir 
labāka vai stabilāka vērtību sistēma, bet visupirms 
tie, kas nespēj sadzīvot ar sevi kā slepkavu, atsa-
kās pakļauties un iesaistīties noziegumos. Tādējādi 
morālas personības rīcības brīvībā Ārente priekš-
plānā noliek pašcieņas un gribas vadītu refleksiju, 
cilvēka sarunu ar sevi. Tam jābūt pietiekamam no-
sacījumam «ne tikai, lai spētu atšķirt labu no ļauna, 
bet lai darītu labu un atturētos rīkoties slikti».

Spriestspējīga lojalitāte un laimes impulsi
Atziņā par pašcieņu var saskatīt atbildes uz ģi-

menes un izglītības sistēmas šodienas uzdevu-
miem, arī atbildes uz jautājumiem par tām trau-
mām, kas mums vēl jāsadziedē. Pēc okupācijas 
pusgadsimta garumā nav iespējams ātri atgūt 
skaidru priekšstatu par morālajiem principiem 
un uzbūvēt sabiedrību ar augstu pašcieņu. Trau-
mētā pašcieņa joprojām ietekmē arī priekšstatus 
par valsts un cilvēka attiecībām: valsts ilgstoši ir 
bijusi degradācijas un baiļu avots, tāpēc spriest-
spējīgas personības pašcieņā valstiskā lojalitā-
te nekādi nevarēja atrast vietu. Tomēr brīvība 
ir atgūta pietiekami sen, un mēs kā nācija esam 
guvuši pietiekamus panākumus, lai ievērotu tās 
problēmas, kuras izraisa tukšā zona starp cilvēku 
un valsti un tādas attiecības ar valsti, kurās piln-
vērtīgu vietu joprojām neieņem sabiedrības un 
personības pašcieņas apsvērumi. 

Ārente pievēršas arī pakļaušanās jautājumam. 
Argumentu par jebkuras organizācijas dalībnieka 
nenovēršamu pienākumu pakļauties tās noteik-
tajai kārtībai, atsaucoties uz absolūtas brīvības 
neiespējamību, viņa noraida: pieaudzis cilvēks, 
kurš pakļaujas, faktiski pauž savu piekrišanu un 
atbalstu organizācijai un tās varas īstenojuma 
veidam. Morāla rīcība nevar būt ārēju apstākļu 
noteikta, jo šāda cēloņsakarība nozīmē arī rīcības 
izmaiņas, līdzko situācija mainās.

Nacisma un staļinisma noziegumu riteni ie-
grieza rīcība, kas atsaucās uz pakļaušanos režīma 
likumiem un pavēlēm. Notikumi pēckara Vācijā 
un citviet Eiropā, slēpjot un pat godinot nacis-
tus, un Krievijā aktuālie viedokļi par Staļina no-
ziegumiem apliecina, ka masu slepkavības dau-
dzi joprojām attaisno ar iluzoru valsts attīstību 
vai saista ar tālaika karadarbību. Sak, karā taču 
nogalina, neko darīt. Joprojām Krievijā netrūkst 
cilvēku, kas Staļina rīcību attaisno ar «citu laiku» 
faktoru un nav gribējuši uzzināt patiesību. Ne 
velti Ārente uzsver, ka spriestspēja īsteno domā-
šanu: doma izpaužas nevis zināšanās, bet spējā 
atšķirt labu no ļauna.

Sekas, ko izraisa atteikšanās spriest un vērtēt, 
Latvijā redzamas dažādos postošos veidos. Viens 
no dīvainākajiem aicinājumiem, kas izmantots 
sabiedrības saliedēšanas vārdā, ir aicinājums 
beigt skatīties pagātnē un koncentrēties uz tiem 
jautājumiem, kuros domstarpību nav. Noklusē-
šanas un aizmiršanas pieeja nevar kļūt par pro-
duktīvu sabiedrības vienotības pamatu. Līdz-
tekus Latvijas sabiedrībā ir bijusi nepiedodami 
maza interese par lustrāciju un vēlme izprast ne 
tikai okupācijas varu, bet latviešu attiecības ar 
šo varu. Ārente stāsta par kādu Dr. Lūkasu, kurš 
Osvencimas tiesvedības laikā vienīgais no apsū-
dzētajiem dodas uz Osvencimu un tās apmek-
lējuma laikā atzīst, ka no šīs pieredzes «nekad 
neatgūsies». Citu apsūdzēto attieksme pauž no-
stāju, ka viņu tiesāšana vai spriedums nav pēdē-
jais vēstures vārds. Un viņiem ir taisnība, kamēr 
postpadomju un Rietumeiropas valstu sabied-
rība atsakās tiešā vai pārnestā nozīmē doties uz 
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noziegumu vietām un iedziļināties noziegumu 
cēloņsakarībās.

Ārente atzīst, ka nacisma noziegumi ir tik ār-
kārtēji, ka cilvēki nedz spēj par tiem sodīt, nedz 
spēj tos piedot. Bet upuru piemiņas memoriā-
liem nav jēgas, ja mums nav pietiekami svarīgi 
izprast totalitārisma saturu un tā īstenošanas rī-
kus. Vienkāršojot pagātnes pieredzi, neizbēgami 
tiek vienkāršota tās ietekme. Noziegumu zona, 
ciešanu zona, neatbildēto jautājumu zona, kuru 
Timotijs Snaiders precīzi nodēvējis par asinsze-
mēm. 

Pašlaik, kad brīvības atgūšanas patosa migla 
sen izklīdusi, daļa latviešu izskatās apjukuši un 
pazaudējuši orientierus, kā savā brīvajā valstī būt 
laimīgiem. Viens no iemesliem, kas ērtību un iz-
klaižu pārņemtajā masu kultūras pasaulē sama-
zina mūsu izredzes būt laimīgiem, ir nevēlēšanās 
atvēlēt laiku domāšanai par galvenajiem jautāju-
miem. 

Kas mēs esam un kā esam mainījušies? Kāda 
ir mūsu pagātne, un kāda ir tās ietekme šodienā? 
Kamēr netiekam skaidrībā un nespējam vienoties 
vismaz par fundamentālām vērtībām, faktiem un 
cēloņsakarībām, paliekam lojāli pagātnes rēgiem. 
Pagātne savažo, un sabiedrība ir vai nu viegli ma-
nipulējama, apjukumā nekritiski pārņemot sve-
šus uzskatus, vai kļūst inerta pret priekšstatu un 
ideju pārmaiņām. Berlins uzsver, ka domas un 
kultūras vēsturi veido lielo atbrīvojošo ideju pār-
maiņas; šīs idejas ar laiku pārvēršas smacējošos 
trako kreklos, tādējādi veicinot veco priekšstatu 
sabrukumu. Tomēr ideju attīstības procesos bū-
tiska ir arī ideju apguve, izpratne, pēctecība. 

Piemēram, Latvijā aktīvi notiekošajā nacionā-
lisma idejas dekonstrukcijā var novērot vairākas 
problēmas. Viena no tām, visticamāk, ir saistīta 
ar Eiropas kopējo traumatisko pieredzi saistībā 
ar nacionālisma idejām, kas kļuva par pamatu 
noziedzīgiem režīmiem. Berlins kultūrnacionā-
lismu salīdzina ar Eiropu pārņēmušu infekcijas 
slimību, risku saskatot nacionālismā kā norobe-
žošanās kultūrā un morālē, kas balstīta sociālos 
institūtos; no tā izriet īpašu pasākumu attaisno-
jamība smagas nacionālās kultūras krīzes laikā. 

Šādu risku gan nerada pati nacionālisma ideja, 
bet to cilvēku morālie principi, kuri ideju īsteno. 
Kultūrnacionālisma idejas saistībā ar identitāti, 
piederību un sociālo atmiņu neizslēdz morāles 
autonomiju un individuālismu. Vienkāršots šķiet 
Ilzes Fedosejevas apgalvojums, ka nācijvalstī at-
miņa ir monoloģiska un tiecas «izstumt un aiz-
mirst nelāgo pagātni, visu, ko nācijas lepnums 
neļauj atzīt par notikušu»11. Šādi var izpausties 
nenobriedušas sabiedrības bailes no savas vēs-
tures, nacionālo lepnumu izmantojot kā noklu-
sēšanas ieganstu, bet šī nostāja neizriet no pašas 
nacionālisma idejas, turklāt atteikšanās no nā-
cijvalsts pieejas nebūt nenozīmē automātisku ga-
tavību godīgi runāt par vēsturi. Cits nacionālisma 
noraidījuma vājais punkts ir pārliecinošu alter-

natīvu neesamība. Tāpat šaubas raisa tas, vai na-
cionālisma dekonstrukcijai, ja tā nepieciešama, ir 
pienācis īstais laiks. Kad Berlins ar sajūsmu raksta 
par Annas Ahmatovas un Borisa Pasternaka dziļo 
patriotismu, kurā nav ne mazākās nacionālisma 
pazīmes, svarīgi būtu izprast šī patriotisma satu-
ru. Iespējams, tas izriet no tāda personības brie-
duma, kādu mēs kā sabiedrība neesam sasnie-
guši; varbūt kultūrnacionālisms ir nepieciešams 
starpposms uz nākamo brieduma pakāpi, kuru 
bez šī starpposma nevar pilnvērtīgi sasniegt?

Nerunāšana un izvairīšanās ir okupācijas lai-
ka atbalss, valdot iedomai, ka neko nav iespējams 
ietekmēt un līdz ar to — ka nav jēgas iesaistīties, 
līdzdarboties, diskutēt. Malā stāvēšana Latvijā 
pašlaik izpaužas ne tikai sarunās par neērtiem un 
grūtiem jautājumiem, bet arī darbībās, kas tiešā 
un vienkāršā veidā ietekmē ikdienu. Sabiedrība, 
kas norobežojas, pat teorētiski nevar būt ceļā uz 
savu mērķu un uzdevumu īstenošanu. Norobe-
žošanās nozīmē arī vienotas domu telpas neie-
spējamību. Bet domāšanas un refleksijas nolūks 
nemainās — mēs meklējam atbildes uz to, kā būt 
laimīgiem. Arī diskusijas par pagātni ir vajadzī-
gas tāpēc, ka neizrunātais mums kā sabiedrībai 
liedz sasniegt briedumu un attīstīties, liedz dziļi 
izprast laimes impulsus un tos īstenot. Ja zināmā 
mērā var saprast, ka pēc atbrīvošanās no okupā-
cijas jūga sabiedrība vispirms metās nodrošināt 
komfortu un apmierināt citas primārā līmeņa 
vajadzības, tad tagad vajadzētu izaugt līdz tam 
briedumam, kurā izpratne par laimes impulsiem 
ir ievērojami vispusīgāka un dziļāka. Te nāk prā-
tā Sjūzenas Sontāgas, kas vairākas reizes apmek-
lē Bosniju un kara laikā Sarajevā uzved izrādi, 
skaidrojums lēmumam doties uz turieni: «Man 
šķiet, ka tā ir daļa no labas cilvēka dzīves.»12  Ê

1 Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы 
и культуры. Т. 1. Москва: Языки славянской культуры, 
2002., 138.—143. lpp.
2 Undusks J. Boļševisms un kultūra. Rīga: Neputns, 2016.
3 Lotman Y. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. 
London, New York: I. B. Tauris & Co., 1990., 13. lpp.
4 Arendt H. Responsibility and Judgement. New York: Schocken 
Books, 2003., 95. lpp. (turpmākajā tekstā arī: 270., xiv, 18., 53., 
67. lpp.).
5 Undusks J. Boļševisms un kultūra. Rīga: Neputns, 2016., 
78. lpp.
6 Адорно Т. Эстетическая теория. Москва: Республика, 
2001., 338. lpp.
7 Brodsky J. Less Than One. No: Brodsky J. Less Than One. New 
York: Penguin, 2001 (e-versija).
8 Felman S. The Judicial Unconscious. Trials and Traumas in 
the Twentieth Century. Cambridge, Massachusetts, London: 
Harvard University Press, 2002., 235. lpp.
9 Берлин И. Подлинная цель познания. Москва: Канон+, 
2002., 150. lpp. (turpmākajā tekstā arī: 204.—205., 104., 
658. lpp.).
10 Arendt H. Denmark and the Jews. No: Peterson L., Brereton 
J., Hartman J. (red.). The Norton Reader. New York: Norton & 
Company, 2000., 449.—453. lpp.
11 Fedosejeva I. Ko iesākt ar nelāgām atmiņām. Pieejams: 
www.punctummagazine.lv/2016/12/27/ko-iesakt-ar-nelagam-
atminam/
12 Rīgas Laiks, 2003. gada maijs, 18. lpp.
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recenzija

Dunu var saukt par pēckara — Staļina — lai-
ka tēlojumu, kura centrā 1949. gada izvešana. 
Stāsts? Nē, tikai tēlojums. To gadu stāsts nepa-
stāv. Stāsti tad apkārt nesprēgāja, kurējās viens 
vienīgs neziņas sārts. Cilvēki staigāja «aizšūtām 
mutēm». No ausmas līdz melnai naktij strādāja, 
bērni palika ieslēgti vieni. Ļaudis atmaiga nak-
tīs, klēpī aijājot mazuli, bet arī tad pāri baltai 
galviņai sirds saspringti ausījās. Ja izdzirda suni 
ierejamies, mašīnas rūkoņu vai šāvienus mež-
malā, auļoja pulss. Latvija pēc kara ārēji rādī-
jās klusa: kaut kur ievaukšķējās suns, nomāvās 
govs, iezviedzās zirgs. Mašīnas brauca reti. Tās 
uz pirkstiem varēja saskaitīt, gaisu tām pietrici-
not tikai Rīgā. 

Dunas tēlojums lūst trīs daļās: 1) hipodroms 
ar pēckara Rīgu, čeku, izvešanu; 2) karš ar vācu 
laiku, Kurzemes cietoksni, meža bunkuriem 
un 3) Daugava ar plostniekiem, vācu baronu 
pilīm, pareizāk to drupām, ar ulmaņlaikiem 
un mūsdienām. Mākslinieciskais laiks tātad 
krietni pārsniedz pēckara Staļina periodu. Da-
ļas telpiski kopā tur sirmais hipodroma brau-
cējs Andrievs Radvilis. Autore ar Radviļa ski-
ču mapi padusē viņu vizina pa tā dzīves takām. 
Un Radvilis varēja kļūt par šī atmiņu ceļojuma 
laimīgi atrastu vadoni, ja vien tā detaļa — sirm-
galvja skiču mape. To ieraugot Alises-autores 
padusē (vai uz mašīnas sēdekļa), Andrievam 
ar mākslinieka un mežu slēpņos asināto intuī- 
ciju, Staļina laika čekas pagrabos un Sibīrijā 
gūto pieredzi mutei vajadzēja aizkrist kā pūr-
lādes vākam uz gadiem, nevis pāris mēnešiem 
— mape «uzpeldēt» varēja tikai no čekas arhī-
viem: tajā taču atradās uzmetums ar Antoniju 
Saltupi, Ranhila galvu un čekistiem 1949. gada 
24. martā. Skici pabeidzis, Andrievs to salocīja 
un aiziedams atstāja artelī Jautrā dzīve uz garā 
galda. Mapei, domāju, tieši psiholoģiskās tica-
mības labad vajadzēja zibenīgi uzstumt Radviļa 
apziņā to, ko joprojām zina ikkatrs no mums, 
kas dzīvojuši pēckara Latvijas1 jautrajā īstenībā. 

Īstenībā, ko šodien precīzi atceramies tikai da-
žās dziļāk prātā iespiedušās lauskās neba pilnā 
notikumu secībā. Pilna aina meklējama arhīvos, 
ne Valsts arhīvā vien, visos pēc kārtas, arī pri-
vātajos. 

Tas, ka vecs vīrs pēkšņi kļūst runīgs kā pa-
los pārplūdis strauts, ka viņu nepadara mēmu 
negaidīti uzradusies skiču mape, nevairo Dunas 
psiholoģisko patiesumu — bez visas mapes uz 
vecumu ļaudis kļūst mazrunīgi, sakāmo neiz-
saka, redz to priekšā kā «bildi» un kļūst paga-
lam aizdomīgi, labprātāk klausās runājam citus. 
Runu pali Dunai ļoga psiholoģisko patiesumu, 
kas taču ir struktūrstute mākslinieciskai īstenī-
bai.

Izstrādāta ir hipodroma daļa. Tur uzburtā 
darbu lietišķā kārtība, zirgu un kopēju, brau-
cēju vienotais organisms tiešām uzbildē Rīgas 
hipodromu — nogrimušu pasauli, atvējojot 40. 
gadu beigu noskaņas. Arī tas, kā šo organismu 
spēji kā vēzis caurauž, salauž Staļina impērijas 
primitīvie, toties varas un visatļautības apziņā 
dieviem līdzīgie čekisti un biedri krievi, no-
šķiebjot kārtību; kā piebīda dežūrposteņus pie 
jauniešu dvēseles uzticēšanās trīsām, kā aizpil-
da pirmskara izvesto un trimdā aizbraukušo 
dzīvokļus, to Duna rāda perfekti gan ar baro-
na atvasi Borisu Englandu Vecrīgas pažobelē, 
gan ar iebraukušo bufetnieci Nonu Vilnu, gan 
Vandu un Helēnu, Veriņu Sokolovu, Bragin-
ska kundzi un hipodroma pārraugu Deņisovu.  
Ieraugām, cik ikdienišķi klusi, taču dzelžai-
ni mērķtiecīgi hipodromā strādā Baltijas kara 
apgabala un čekas mašinērija, kā mutuļo pro-
paganda, kā ar viltus draudzību lūpās grie-
žas netīri piedāvājumi un vardarbība padom-
ju augstākās idejas vārdā, kā biezā slānī sagulst 
nelikumības, pazemošanas, arī kā tas viss pielīp 
(sevišķi jauniešiem) un mirdina taisnības, goda 
jūtas, izspicē dzīvības instinktu un baiļu drebas, 
kad pienāk brīdis aizstāvēt kolēģa godu (An-
drieva Radviļa biedru tiesa). Hipodroms ir sim-
bols tam, kā bruka Latvija, kultūra, taču reizē 
rāda arī vēl ko citu — doto iespēju minimālismā 
nesavtīgu gribu saudzēt līdzcilvēku, minimāli, 
bet tomēr. Saukļu karuselī klusi, bez lozungiem 
to dara daži vecās inteliģences pārstāvji un jau-
najai varai piederošie vecās raudzes speciālis-
ti (B. Englands, J. Eizens, prof. Lejiņš, Kirhen-
šteins) — zinībās asināts, darbīgs prāts pārredz 
un rod nišu, kurā slēpti padot roku tuvākam arī 
visās padomju iebiedēšanas ellēs, kritikas-paš-
kritikas eksekūcijās, kampaņās. 

Hipodroma stils ir izturēti skops, paplūst 
vienīgi Vandas apkaimē. Vēl skopāku to būtu 
gribējies redzēt pratināšanas ainās, kamerās 
Stūra mājā — Stūra nams liek apdomāt katru 
zilbi, lai neizsprūk ne burts, kas vedinātu jau-
nu jautājumu. Kaut Inga  Ābele tēlo patiesīgi: 
tolaik (un vienmēr) namu pildīja daudz tādu, 
kas vārdus izsvērt nebija mācīti, neprata, at-
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šķirībā no Radviļa.
1949. gada izvešana Dunā neatspoguļojas tie-

ši, to jauš tikai no tukšiem, gariem, ripojošiem 
vai stacijās stāvošiem lopu vagonu sastāviem, 
smago mašīnu biežņas un pārbaudēm uz liela-
jiem ceļiem, atmiņu skicē par 1941. gada 15. jū-
niju Radviļu Oglēs, kad izveda Andrieva tēvu 
ar māti. Lakonisms māksliniecisko mērķi sa-
sniedz — emocionāli sagatavo skatīt Mores kau-
ju, nogurušo bēgļu straumes, kaujas pie Leste-
nes, Džūkstes, kur sava drauga zarnās sapinās 
rakstnieks Visvaldis Lāms. 

«Karš ir kaut kas tik neaptverami šausmīgs, 
ko labāk nestāstīt, nevar izstāstīt,» reiz teica tas 
pats Lāms, vadājot pa staigātām takām. Sievie-
te neizstāstīs ne tik, pēc gadiem piebilstu. Dunā 
karš pārliecina tikai epizodēs ar Radvili, viņa 
sajūdzē ar zirgiem, holokausta epizodēs, bet 
pārejā vairs ne. Ainā, kas tēlo sarkanarmiešu 
un leģionāru sadursmi Džūkstes laukos, pār-

kāpts elementārs frontes likums, ko kara ma-
šīna nepieļauj: nešausi uz ienaidnieku tu, viņš 
nokniebs tevi. Te jutelēšanās pārtop nepatiesī-
bā; arī pēc kara dzīvi palikušie distanci ieturēja.  
Vai atkal epizode ar leģionāriem un kaimiņ-
māju meitenēm. Dievs, stāvi klāt! Jā, leģionāri 
dzēra, meitas mīlēja, bet — katrs savu, ne grupā. 
Turklāt viņas tak nebija aitas, bija gana gudras, 
lai neielaistos — smēja, padziedāja, padancoja, 
tad vilka robežu. Apzinājās, ka grib tikt pie vīra, 
bērniem, bet, daudzu izmīlētai, kas tāds nespīd. 

Ļaudis tolaik nesa sevī pavisam citādu morā-
li, ko autore īsti nemož. Tas Dunā savelk pulka 
neprecīzu detaļu, ārdot māksliniecisko īstenī-
bu, piemēram, «Dzeršana gan tāda knapa — no 
spicglāzītēm, totiesu tās tiek ātri cilātas» (ul-
maņlaika inteliģentam viesībās ar pāris spicglā-
zītēm pietika visam vakaram, no lielākām viņi 
nemaz nemēdza dzert) , «Kāds jauns pāris šo-
dien ir izvēlējies nokristīt bērnu un pirms tam 
salaulāties» (laulāšanās noteikti būtu izdarī-
ta krietni pirms bērna dzimšanas, nepazemo-
jot nākamo sievu), «Andrejs pēc treniņa saba-
ro zirgus un noskalojas dušā» (vai tad tādas tad 
bija?!) . 

Kopā ar krievu kalkiem, kurus pēckara latvie-
tis mutē neņēma, arī ar valodu uzturot distan-
ci pret okupantiem, Dunā neprecizitāšu sanāk 
tuvu simtam. Par Daugavas daļu, plostniekiem 
utt. sakāms tikai tas, ka tur daudz skaista, var-
būt vienīgi reizēm tā skaistuma par daudz, tur-
klāt atkārtojas. Te arī visvairāk runas palu. Vis-
beidzot — Duna Latvijas vēstures romānu sērijā 
paliks ar hipodroma tēlojumu; pilns kara, pēc-
kara periods ar tik notikumiem pārbāztu seg-
mentu vienam darbam par daudz. Ê

1 Vēl briesmīgāku cilvēka dvēseles kroplumu 
paver angļu zinātnieka Orlando Faidžīsa pētījums 
Čukstētāji: privātā dzīve Staļina Krievijā (Rīga: 
Zvaigzne, 2010.). Tik traki Latvijā vēl nebija, kā 
redzams Krievijā, bet, ka tur tā bija, to kā bērns 
ieraudzīju pie 1945. gadā iebraukušiem Krievijas 
radiem — viņi, sabraukuši 1947. gadā ciemā, 
pārrunāja laika apstākļus, bet, ja gribēja ko 
nopietnāku teikt, čukstēja uz auss. Man par to 
bija lielie brīnumi — mamma aizvien bāra par 
čukstēšanos. Ê

Duna Latvijas vēstures 
romānu sērijā paliks ar 
hipodroma tēlojumu
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20. gadsimtam biežāk nekā citiem laika no-
griežņiem Eiropas vēsturē ir pielāgota antīkajā 
kultūrā aizgūtā metafora par nogrimušo zemi At-
lantīdu. To izmantojuši laikabiedri, stāstot atmi-
ņas par pasaulēm, kas šajā gadsimtā gājušas bojā 
gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. 

«Atlantīda eksistē visos līmeņos — sākot ar 
smadzeņu šūnu bojāeju un beidzot ar katastro-
fām Visumā. (..) Tā ir dzimtas bojāeja, aizejot tās 
pēdējam pārstāvim; tā ir tautas bojāeja, kad to 
aprij cita — lielāka un agresīvāka tauta. (..) Tas ir 
pusceļa stāvoklis. Vieni mēģina to saprast, citi pa-
cenšas aizmirst.»1 Rakstnieka Egīla Ventera teik-
tais par Atlantīdu nāk prātā, lasot grāmatu Latvie-
šus Sibīrijā meklējot, jo tā atgādina par notikumiem, 
kas it kā zināmi, taču bieži izrādās aizmirsti. 

1975. gadā, kad PSRS «attīstītais sociālisms» at-
radās zenītā un padomju impērijas starptautis-
kā ietekme bija sasniegusi apogeju, vēsturnieka 
Ingvara Leiša un fotogrāfa Ulda Brieža ķecerīgā 
ideja sameklēt pirms simt gadiem Sibīrijas taigā 
dibinātos latviešu zemnieku ciemus, dodoties 
velobraucienā no Rīgas līdz Vladivostokai, ne-
izraisīja tiešu varas iestāžu pretestību, taču pie-
saistīja Valsts drošības komitejas uzmanību. Ne-
raugoties uz oficiāli skandinātajiem saukļiem par 
padomju tautu draudzību, šādi meklējumi bija 
politiski bīstami, jo neizbēgami noveda pie jautā-
juma: kas notika ar Sibīrijas latviešiem?

Mūsdienās atbilde uz to ir zināma, tomēr ne 
visiem saprotams, kādēļ decembra pirmajā svēt-
dienā valsts karogs izkarams sēru noformējumā.2 
Ingvara Leiša un Ulda Brieža ceļojums notika 
laikā, kad par šādu piemiņas dienu nedrīkstēja 
pat iedomāties, un viņu interese arī par 40. gados 
deportēto latviešu likteni Sibīrijā izraisīja asu 
Latvijas Komunistiskās partijas vadītāju reakciju. 

Reportāžu par velobraucienu gatavojās publi-
cēt tā aizgādnis žurnāls Zvaigzne, taču bailēs no 
tā, ka šīs ziņas sekmēs «latviešu buržuāziskā na-
cionālisma» pastiprināšanos, jau iespiestā žur-
nāla tirāža tika konfiscēta. Šī epizode ļauj vēr-
tēt 1975. gadā PSRS uzvarai Lielajā Tēvijas karā 
veltīto velobraucienu kā pretestības izpausmi, 
un tas nav pārspīlējums, jo šis brauciens patie-
si atklāja Atlantīdu — 19. gadsimta beigās Sibīrijā 
izveidotās latviešu zemnieku diasporas traģisko 
likteni Padomju Savienībā. Okupācijas varasvīru 
aizdomas par to, kādas asociācijas ar iespējamo 
latviešu nākotni Latvijas PSR varētu izraisīt šāda 
informācija, bija visnotaļ pamatotas.

Grāmata veidota kā 1975. gada ekspedīcijas 
materiālu kolāža, ko papildina mūsdienās rakstī-
ti pašu autoru komentāri. Apmēram pusi grāma-
tas apjoma veido rūpīgi anotētas Ulda Brieža fo-
togrāfijas, atklājot tekstā minēto cilvēku vaibstus. 
Un, kaut arī viņu likteņi ekspedīcijas apstākļu dēļ 
bieži raksturoti tikai dažos teikumos, fotogrāfi-
jas rada spēcīgu klātbūtnes efektu, it kā lasītājs 
tiešām raudzītos acīs Atlantīdas pārstāvjiem. To 
apzināties nav viegli un patīkami, taču vēstures 
atcerēšanās nav izklaides veids. Līdzās fotogrā-
fijām grāmatā atrodami izvilkumi no PSRS 30. 
gados izdoto latviešu avīžu rakstiem, un tekstu 
agresīvais un padomju varas ienaidniekus atmas-
kojošais tonis nav Orvela romāna fragments, bet 
tālaika dzīves īstenība. 

Grāmatas nozīmīgums ir tās dokumentālajā 
vēstījumā par ceļojumu laikā un vidē, kuras no-
spiedumi saglabājušies abu autoru pierakstos, 
vēstulēs uz mājām un ceļā sastapto Sibīrijas lat-
viešu stāstījumos. Kaut gan Latviešus Sibīrijā mek-
lējot arī ir veidota kā dienasgrāmata, lasītājam 
pieejamais materiāls jau ir autoru apstrādāts un 
pielāgots publikācijas vajadzībām. 

Diemžēl grāmatas izdevēji nav norādījuši ne 
izdošanas vietu, ne laiku; arī centieni atrast šo 
informāciju izdevniecības mājaslapā un Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas kopkatalogā izrādījās 
velti. Vēstures liecība ir gan arī grāmatas beigās 
izteiktie pārmetumi «nacionālismam naidīga-
jai viltus humāno neomarksistu liberāļu vadīta-
jai Eiropai» (309. lpp.), gan bažas par mūsdienu 
emigrācijas demogrāfiskajām sekām, tādēļ žēl, ka 
tie ir vienīgie netiešie norādījumi par grāmatas 
tapšanas laiku. Tomēr tās vērtība pārsniedz robe-
žu, ko iezīmē vienīgi sava laika situācijas fiksē-
jums, atgādinot, ka jautājumi par latviešu nācijas 
nākotni joprojām ir aktuāli. Ê

1 Venters E. Zemeslēkts. Esejas. Rīga: Mansards, 
2010. 16., 17.lpp.
2 Decembra pirmā svētdiena Latvijā kopš 1998. gada 
ir pret latviešu tautu vērstā komunistiskā genocīda 
piemiņas diena, veltīta 1937.—1938. gadā PSRS 
etniskajā tīrīšanā nogalināto latviešu atcerei.
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Otrā pasaules kara laika norises Latvijā jopro-
jām ir viena no tēmām, kas uzrunā sabiedrību, jo 
tieši tajā laikā tika pārtraukta Latvijas sabiedrī-
bas un valstiskuma normālā attīstības gaita. Par 
šo periodu tapis ne viens vien pētījums, tomēr 
aizvien ir gana daudz tādu aspektu, kas vēstur-
nieku uzmanībai paslīdējuši garām. 

Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institū-
ta pētnieka Edvīna Evarta un krātuves asistenta 
Jura Pavloviča grāmatā Ikdienas dzīve Latvijā nacis-
tiskās Vācijas okupācijas laikā 1941—1945 apgalvots, 
ka viena no šādām maz pētītām tēmām ir ikdie-
nas dzīves vēsture, ko līdz šim aizsegušas politiski 
aktuālākas tēmas. Tam var piekrist, līdz šim vairāk 
uzmanības ticis politiskās vēstures norisēm. 

Autoriem izdevies savu pētījumu ietērpt vieglā 
un saistošā stāstā, kas saprotams plašam lasītā-
ju lokam. Turklāt minēti daudzi interesanti fakti, 
kas raksturo iedzīvotāju sadzīvi nacistu okupāci-
jas apstākļos.

Mans skatījums uz grāmatu kā zinātnisku pētī-
jumu ir kritisks. Kāpēc?

Lai gan autori mēģinājuši sniegt ieskatu ikdie-
nas dzīves definēšanas problemātikā un pētnie-
cībā, viņi tomēr nav ne definējuši sava pētījuma 
objektu, ne arī mēģinājuši iekļauties kādā jau 
pastāvošā pētniecības paradigmā. Ikdienas dzīvi 
autori definējuši kā «sadzīviska rakstura ikdienas 
soli, kas skar plašus iedzīvotāju slāņus». 

Šāds skaidrojums ir tautoloģisks un zinātniski 
nesaprotams. Arī tālākais skaidrojums par to, ka 
ikdiena esot «sadzīve — saimniecība un kultūras 
dzīve», prasās pēc paskaidrojuma, vai saimniecis-
kā un kultūras vēsture var tikt skatīta kā ikdienas 
vēstures sastāvdaļa? Vai autoru nosauktie «ikdie-
nas dzīves jautājumi» — iedzīvotāju pārvietoša-
nās, iespējas saņemt medicīnisko, juridisko vai 

citu veidu palīdzību, iedzīvotāju noskaņojumu 
utt. — ir jāuztver kā ikdienišķi? Desmit lappuses 
tālāk jau sniegta cita ikdienas dzīves definīcija, ar 
to saprotot «cilvēku sabiedrības ietvaros veikto 
darbību kopumu, ko raksturo regulāra neapzinā-
ta atkārtojamība».1 Par ko tad grāmata īsti ir? 

Viduslaiku un jauno laiku pētnieki ikdienas 
pētniecībā nereti izmanto Fernāra Brodēla (Brau-
del) koncepciju par to, ka pagātni raksturo sadzī-
viski ikdienišķās struktūras, kurās cilvēki dzīvo un 
darbojas. Lai tās atklātu un noteiktu to izmaiņas, 
nepieciešams saprast ļaužu mijiedarbību, vērtības, 
noteikumus, attieksmi pret ģimeni, reliģiju utt. 

Vai šis koncepts pielietojams arī 20. gs. vēstu-
res ikdienas struktūru meklējumos, manuprāt, ir 
strīdīgs jautājums. Tās metodes un teorijas, kas 
der tradicionālo, nosacīti stabilo sabiedrību iz-
pratnei, ne vienmēr derēs mūsdienu ātri mainī-
gās sabiedrības procesu izpratnei, it īpaši, ja runā 
par kara laiku, kad situācija dažādās jomās varēja 
mainīties tikai dažu mēnešu laikā. 

Pētnieciskā paradigma, kas balstās franču so-
ciologa Mišela de Serto (de Certeau) konceptā par 
ikdienu kā sabiedrības taktiku kopumu, ko cilvē-
ki rada, lai dzīvotu, pieņemtu vai pretotos varas 
radītajām stratēģijām, šķiet, spētu vairāk atsegt 
sabiedrības ikdienas dzīvi okupācijas apstākļos. 
Tāpat lieti derētu itāļu un vācu vēsturnieku pie-
dāvājums ikdienu pētīt caur mikrovēstures vai 
t.  s. ikdienas vēstures (Alltagsgeschichte) prizmu, 
kas paredz pētīt mikrolīmenī — dzimtas, ciema, 
pilsētas, rūpnīcas utt. robežās, tādējādi atsedzot 
parasto cilvēku dzīvi darbā un ārpus tā, konflik-
tus un sadarbību, pārdzīvojumus, atmiņas, mīlu, 
naidu un cerības. Diemžēl grāmatas saturs neat-
bilst nevienai no šīm paradigmām un vairāk lī-
dzinās esejām par dažādām tēmām.

Grāmatu lasīt ir aizraujoši, un tajā iespējams at-
rast virkni ļoti interesantu hipotēžu, kuras autori 
pasniedz kā pierādītas patiesības, ko diemžēl ne-
apliecina piesauktie avoti. Piemēram, apgalvojums, 
ka «vācu laikā» uzaugušie pusaudži pirmie atteiku-
šies atzīt savus vecākus par autoritātēm, apstipri-
not to ar Jāņa Škapara atmiņām, kurās stāstīts par 
Kurzemes pusaudžiem, kas kara laikā rakuši iera-
kumus, manuprāt, ir jocīgs un neizprotams.2

Tāpat apgalvojums, ka «nekaitīgu vājprātīgo 
skaitā ierindotie transvestīti bija krietni pazīs-
tamāki par homoseksuālistiem», kas tiek pierā-
dīts ar faktu, ka 1952. gadā nacionālie partizāni 
Vijciema milici transvestītu nebija pat piekāvu-
ši, manuprāt, ir apzināta spekulācija. Diemžēl šie 
piemēri nav vienīgie. 

Pagātnes pilnvērtīgai izpratnei ikdienas dzīves 
vēsture ir nepieciešama, tomēr tās pamatā jābūt 
nevis pagātnes aprakstīšanas, bet rekonstruēša-
nas procesam. Ê
1 Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Ikdienas dzīve Latvijā 
nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941—1945. 
Rīga: Zinātne, 2016. 18., 28. lpp.
2 Turpat, 57. lpp.
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Prātā spēlējot spēli «kuru dzejnieku man vis-
vairāk atgādina Jāņa Tomaša debijas krājums», 
man sanāca prozaiķis Vilis Lācītis. Apmēram tāda 
sajūta pārņēma, atverot Lācīša Stroiku ar skatu uz 
Londonu — «beidzot kaut kas normāls».

Ko vispār nozīmē apzīmējums «normāls», ja to 
attiecina uz mākslas darbu un izturas kā pret es-
tētisku kategoriju? Visdrīzāk, «normāls» ir arte-
fakts vai pieredze, kuru vērtētājs uzskata par es-
tētiski baudāmu. «Normāls» darbs var gan būt, 
gan nebūt «izcils» mākslas darbs, taču katrā ziņā 
tas nav «mulsinošs» vai «satricinošs». «Beidzot 
kaut kas normāls» kā estētiska pieredze var iz-
pausties dažādi, piemēram, atgriežoties vecmeis-
taru zālē pēc instalāciju zāles apmeklējuma vai 
ierodoties pie jaukiem draugiem piektdienas va-
karā (protams, vienmēr atradīsies vērotāji, kam 
«normāls» būs tieši pretējais).

Visos šajos gadījumos mums ir darīšana ar pie-
redzi, kura ir «normāla» ne tik daudz tādā ziņā, 
ka ar to sastopamies visbiežāk, bet tādā ziņā, 
ka ļauj mūsu domām izmantot esošu un labā 
kārtībā uzturētu transporta infrastruktūru, nevis 
liek mesties brikšņos vai šļūkt pa asfaltu ar ra-
gaviņām. «Normāls» darbs ļauj mums saskarties 
ar pārdzīvojumiem, kuru mērogs mums ir aptve-
rams, emocijas — uz savas ādas sajustas. 

Domājams, sava loma «normalitātes» atmosfē-
ras radīšanā ir arī tam, ka Tomaša grāmatas va-
roņi samērā daudz lieto alkoholu. Šis varētu būt 
atsevišķa traktāta temats — par to, kas literatūrā 
pašlaik notiek ar apreibinošām vielām, vai dzer-
šanu joprojām iespējams «romantizēt» utt. To-
maša krājuma kontekstā varam vienīgi konstatēt 
faktu, ka grāmatas varoņiem dzeršana ir piemi-
nēšanas vērta dzīves sastāvdaļa, tā ir darbība, kas 
var novest pie sociāli nevēlamām sekām («plūst 
spirta upe / un aizskalo veselas ģimenes» (5. lpp.); 
«kad tu pagriezi degvīna pudeles / sarkano ko-
dolgalviņu man nācās evakuēties no darba vietas 

/ uz vairākām dienām» (18. lpp.)), tajā pašā laikā 
alkohola iedarbības rezultāti tiek aprakstīti, lie-
tojot nevis riebīguma, bet skaistuma poētikas ar-
senālu («vēlāk pamodos uz zemes / atkal pazuda 
filma / ar gājputniem galvenajās lomās» (18. lpp.)). 
Tomašs skaisti izspēlē alkohola kā slīcinātāja un 
glābšanas riņķa divkosīgo dabu: «visu nakti pu-
delē šūpojas viļņi» (10. lpp.), «sagaidīt piektdienas 
neatliekamo draugu palīdzību» (12. lpp.) u. c.

Lai nu kā, ne jau dzeršana, bet sievietes un ek-
sistenciālas pārdomas ir krājuma uzmanības cen-
trā. Viens no motīviem, kas, lasot Tomašu, liek 
atcerēties par Lācīša Stroiku, protams, ir liriskā 
varoņa profesija vai šķiriskā piederība — viņš ir 
strādnieks un/vai cilvēks ar mazu algu un «atsve-
šināts no darba». Šī identitāte piešķir eksisten-
ciālajam motīvam konkrētību, cilvēcību un savu 
daļu humora. Naudas jautājums ietekmē arī at-
tiecības ar sievietēm. Kur par to netiek runāts tie-
ši, daiļrunīgi ir tēli — viņš ir «melnstrādnieks», kas 
novalkā ādu līdz lupatām, viņa ir «skaistule», kas 
defilē pa veikaliem; vai arī — viņas lūpas ir «firmas 
zīme / dārgs zīmols bez iespējas uzlaikot» (15. 
lpp.). Binārā shēma, kurā iekāre tiek metaforiski 
izteikta ar preču pasaules vārdiem, ilustrē cilvēka 
— «no sabiedrības konteksta izrautās saknes» (43. 
lpp.) — dzīves konfliktu. No vienas puses, «mini-
mālā alga ir minimālais risks sabojāt sirdsapziņu» 
(49. lpp.), no otras puses, «visi grib karaļvalsti vai 
vismaz dzīvot Bērzu ielā» (52. lpp.).

Tomaša dzejas poētika noteikti nav nekāda 
kārtējā jaunā vienkāršība. Gandrīz viss te ir me-
tafora, hiperbola, eifēmisms, žargonvārds, idio-
ma vai kolokācija — tiek veidotas tropu virknes, 
apspēlējot dažādās iespējas, ko piedāvā iepriekš 
minētu vārdu daudznozīmība un nozīmes pār-
nesumi. Pirmais krājuma dzejolis ir labs šīs me-
todes piemērs: «pie mums dziesmu svētki / pa-
rasti sākas katru piektdienas vakaru / bet beidzas 
kad pārstājam kost / nakts melnajā mīkstumā» (5. 
lpp.). Tēlu blīvums tomēr nepadara tekstu lēnu, 
nepārvērš par džungļiem — jo Tomašs neaizraujas 
ar mežonīgu, nekad un nekur mūžam neredzētu 
tēlu izgudrošanu, bet pa daļai atrodas, pirmkārt, 
liriskās dzejas labi pieradinātā teritorijā, kur jūtas 
ir dabas parādības («laikam jūtas ir pērkona ne-
gaiss» (6. lpp.)) un sieviešu ķermeņa daļas ir ģeo-
loģiski objekti («tavi krūšu gali / tā arī paliek / par 
mūžam neiekarojamu virsotni» (8. lpp.)). Otrkārt, 
dzejnieks bieži izmanto ikdienas un lietišķajā va-
lodā sastopamus vārdu salikumus, šādi padarot 
tekstu atsperīgāku — «vaigi deg ar atklātu liesmu» 
(19. lpp.), «rupja maluma smiltis» (20. lpp.), «sau-
les apgādībā nodotā persona» (59. lpp.). 

Tomaša debijas grāmata ir «vienkārši burvīga», 
bet, dzejniek, nebrīnies, ja tevi sāks aprunāt, ka 
tēlu ražošana kļūst jau pašmērķīga, jo nepateicī-
gais lasītājs ātri vien piekūst no «zemeslodes ka-
ruseļa», «kausa hanteles» un «skumju magnētiskā 
lauka» un sāk ilgoties vienkārši pēc zemeslodes, 
kausa un skumjām. Ê
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recenzija

Dzejniece Iveta Šimkus par 2007. gadā izdoto 
pirmo dzejas krājumu prombūtne kādā intervijā 
atzīst, ka prombūtne izsaka zaudējumu1; krājumā 
dzejniece iekļāvusi veltījumu mūžībā aizgājušajai 
māksliniecei un draudzenei Inai Stūrei. Savukārt 
krājums pēc tam sasaucas ar Šimkus paaudzes 
dzejnieka Edvīna Raupa atzinumu par dzejo-
li kā blīvas informācijas vienību, kura atspoguļo 
to, kas bijis «pirms tam»2. Jāpiebilst, dzejkrājuma 
vāka noformējumā izmantotā I. Stūres glezna 
Slāpes simboliski dialoģizē ar grāmatu. Gleznā 
atainota dievišķa būtne, kuras mutes atvēruma 
sastapšanās ar ūdeņiem horizontālās attiecībās 
rada apjausmu par veģetējošu dzīvību — koku. 
Gluži kā radošs akts. Arī dzejkrājumā rodama 
garīgo meklējumu tēma un dažādu sadzīvisku 
konstatējumu plaiksnās atklājas pārrealitātes 
klātbūtne. 

Līdzīgi kā autores pirmajā krājumā, arī pēc tam 
dominējošais motīvs ir laiks. Lasot rodas sajūta, 
ka dzeja tiek definēta kā novirze, tā ir notikumu 
un pārdzīvojumu, respektīvi, realitātes produkts. 
Vērts pieminēt fotogrāfijas nozīmi, ko dzejkrā-
jumā reprezentē Rolānam Bartam veltītā Litānija 
fotogrāfijai: Barts darbā Camera Lucida akcentē, ka 
fotogrāfija ir saistīta ar nāves un sapņa poētiku, 
un tā pasludina par ievērojamu to, ko fotografē. 

Grāmata sākas ar epigrāfu «viss ir pēc tam». 
Iespējams, tā ir epifāniska caurspīdība jeb at-
skārsme par lietu pilnību un absolūtu (notiku-
mu) kopumu, laika kvintesenci: «kādā brīdī / es 
satvēru visu / (..) / nākotne izmetās kaila / un 
spoguļojās man acīs» (11). Vienlaikus var pastāvēt 
saistība ar noteiktu notikumu apvāršņu neaiz-
sniedzamību: «liek laiks man spoguli / pie mutes 
/ gaida prasa / ilgi vēl» (9). Tas ir aizejošs laiks, di-
namisks un lietas izkustinošs laiks. Dzeju caur-
strāvojošā liriskā būtne atrodas pārejas stāvoklī, 
it kā mūžības gaidās. Jo īpaši tas atklājas krājuma 
noslēgumā, kur virknējas dzejoļi par nāvi. Varbūt 
«viss» ir «tulkojums», «vārdnīca», kuru dzejniece 
kādā dzejolī piemin kā dzīves noslēgumu. Ro-
bežošanās ar nāvi rada arī postapokaliptisku at-
mosfēru, līdz ar to «šis ir tuneļu laiks», kurā «mēs 
zaudējam / zaudējam visu / pat iespēju / zaudēt» 
(65).

Kaut arī Šimkus dzejai piemīt lakonisms, filo-
zofiskums un abstrakcija, tai ir raksturīga arī uz-
manība pret detaļām, trāpīgs lietu pietuvinājums 
un vietumis itin kolorīti tēli. Dzejoļos parādās 
paradoksāla tēlainība, piemēram, «mūžības ban-
komāts», tomēr lielākoties tēlu valoda ir tīra un 
atbrīvota no konotatīviem uzslāņojumiem. Jau 
senāk Anda Kubuliņa dzejnieces tekstus rakstu-
rojusi kā valodas tīrības un saturiska viegluma 
reprezentētāju.3 Kaut arī valodu varētu salīdzināt 
ar destilātu, reizēm poētiskajā runā ieskanas arī 
ikdienišķas un skepticisma piezemētas intonāci-
jas, kas rodas kalambūrisku konstrukciju rezul-
tātā: «dzērves pripetes purvā / klabina knābjus 
/ sudaviski // sūds tas viss / tu saki». Te var ru-
nāt par Jāņa Rokpeļņa ironijas asuma un poētis-
kā pragmatisma ietekmi. Liriskais cilvēks dzejolī 
lūkojas stindzinošās pavasara debesīs (šādi mo-
tīvi bieži parādās arī prombūtnē), ir smeldzes pār-
pildīts. Pagātne sasaistās ar augšāmcelšanās dzi-
ņu, jūtama bibliska ievirze. Ļoti biežs atmosfēras 
stāvoklis ir snigšana, uz ikdienas telpu orientē-
ta vertikālā kustība. Dzejniece izvairās no kon-
krēta idejiska noslogojuma, ļaujot «uzpeldēt» pa 
kādai kultūratsaucei. Reizēm jūtami didaktikas 
elementi un, dažiem tēliem izkrītot ārpus 
konteksta to specifiskās, profānās nozīmes dēļ, 
var rasties plaisa tēlainībā.

Dzejas krājuma kompozīciju kartējošs un jau 
iepriekšējai Šimkus grāmatai raksturīgs elements 
ir dzejoļu vienlaidus straume, kuru neapgrūtina 
interpunkcija, virsraksti (ar dažiem izņēmumiem) 
un citi dzejoļu sākumu noteicoši faktori. Dzejoļi 
it kā pieglaužas cits citam vienotā tekstūrā (rin-
das ir īsas) un rada apjausmu par lielu tekstu, 
ko graduē nelielas, tikai ar pārnesumiem jaunā 
lappusē atdalītas epizodes. Tas veido arī Šimkus 
dzejas dramaturģiju. Dzejniece izmanto arī da-
žādus stilistiskos, sintaktiskos paņēmienus, pie-
mēram, anaforas, enžambemenus, kas uzspriego 
intonāciju un dinamizē dzejas ritmu — ne velti 
viņas dzejā var saskatīt Edvīna Raupa dzejas ie-
tekmi.

Ivetas Šimkus dzeju raksturo apvaldītība, mai-
ga valoda un zināma saturiska caurspīdība, kas 
norobežo to no konkrētas žanriskās «politikas». 
Dzejas krājums pēc tam ir būtisks mākslas fakts 
latviešu dzejā pēdējā gada laikā, kas iezīmē traus-
lu lirismu un rezignāciju par zūdošo laiku. Ê

1 Līgas Piešiņas intervijā ar Ivetu Šimkus Lai dzejotu, 
jābūt iespējai aizvērt durvis Latvijas Radio Klasika 
raidījumā Dzejas dienu laiks 15.09.2016. / http://
klasika.lsm.lv/lv/raksts/dzejas-dienu-laiks/iveta-
simkus-lai-dzejotu-jabut-iespejai-aizvert-durvis.
a73918/
2 Turpat.
3 Kubuliņa, A. Ar skatu augšup. Kultūras Forums, nr. 
49., 14.—21. decembris, 2007., 8. lpp.
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Eduards Liniņš. Kā un pēc kādiem kritēri-
jiem vērtējama latviešu valodas šābrīža situācija 
Latvijā?

Ina Druviete. Sociolingvistikas apakšnozarē, 
ko sauc par valodas politiku, ir skaidri izstrādā-
ti kritēriji valodas situācijas raksturošanai. Tie 
ietver gan valodas formālo statusu, gan dažādu 
pakāpju lingvistiskās likumdošanas esamību, 
gan reālo etnodemogrāfisko un etnolingvistisko 
situāciju valstī. Gan arī tādu svarīgu kritēriju kā 
sabiedrības attieksme pret valodu, ko apzīmē ar 
terminu «lingvistiskā attieksme». 

Lai izvērtētu konkrētas valodas situāciju val-
stī, šie faktori jāskata kopumā, turklāt neaiz-
mirstot starptautisko fonu — mūsu gadījumā tie 
ir procesi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs ār-
pus ES. 

Jau kopš 1995. gada, kad Latvijā sāka veikt 
pirmos sociolingvistiskos pētījumus, apvieno-
jām gan statistiskos rādītājus, gan lingvistiskās 
attieksmes pētījumus, tāpēc pašreiz mums ir iz-
veidojies precīzs priekšstats, turklāt dinamikā, 
par latviešu valodas situāciju. 

Pilnīgu priekšstatu var gūt, iepazīstoties ar 
Latviešu valodas aģentūras jaunākajiem pētīju-
miem, sevišķi ar pētījumu Valodas situācija Latvi-

jā: 2010—2015. 
Ir jomas, kur latviešu valodas situācija ir sta-

bila, un ir jomas, kur tā ir problemātiska, turklāt 
parādās jauni apstākļi, kuri latviešu valodas si-
tuāciju var ietekmēt negatīvi. Tomēr uz globālā 
sociolingvistiskā fona latviešu valodas situācija 
ir laba, jo pieder pie neapdraudēto valodu gru-
pas, un tādu pasaulē ir tikai apmēram 300 no 
gandrīz 7000. 

Valoda ar valsts valodas statusu, vairāk nekā 
miljonu runātāju, kas tiek lietota visās socio-
lingvistiskajās funkcijās, mūsdienu pasaulē ne-
būt nav izplatīta parādība. Tomēr mēs atro-
damies ļoti asā valodu konkurencē ar divām 
valodām no t. s. «lielā desmitnieka» — ar angļu 
un krievu valodu. 

Dzintra Hirša. Šī asā valodu konkurence ļoti 
ātri var novest latviešu valodu īpaši apdraudēto 
valodu grupā.

E. L. Kādas ir 20 gadu izpētes posmā konsta-
tētās tendences?

I. D. Latviešu valoda ir nostiprinājusies jo-
mās, kuras ir iespējams regulēt ar likumdošanas 
palīdzību: oficiālajā jeb formālajā komunikācijā 
— valsts pārvaldē, pašvaldību iestādēs, izglītības 
sistēmā. Bet varam runāt par negatīvām tenden-
cēm jomās, kuras nav regulējamas ar likumu, 
kur valodu lietojumu nosaka valodas lietotāju 
lingvistiskā attieksme. Liela problēma ir tā, ka, 
neraugoties uz 2012. gada referendumu, kur it 
kā visi argumenti tika salikti pa punktiem, lat-
viešu valodas kā vienīgās valsts valodas statuss 
aizvien nav pašsaprotams. Sabiedrībā joprojām 
nav pašsaprotama latviešu valodas prioritāte, 
tās unikalitāte.

Dz. H. Piekrītu, ka valoda nostiprinājusies 
ar likumdošanu regulētajās jomās, tomēr gri-
bu uzsvērt, ka galvenokārt un tikai šajās jomās, 
bet pat tur ne pilnībā. Piemēram, dažās pašval-
dībās tiek piekopts divvalodības princips, pro-
ti, iedzīvotāji var vērsties pašvaldībā un jebkuru 
informāciju saņemt krievu valodā. No tā izriet, 
ka  pašvaldību darbā pieņemami tikai tie cilvēki, 
kas prot arī krievu valodu, tātad administratīvās 
jeb valstiskās funkcijas veikšanai tiek pieprasīta 
krievu valoda, kas Latvijā ir svešvalodas statu-
sā, bet dziļākā būtībā tā ir diskriminācija uz va-
lodas pamata, ko bieži vien pierādīt grūti. Tāda 
pati tendence vērojama amatpersonu darbā, ne-
pamatoti lietojot krievu valodu. 

Ar likumu mums ir nostiprinātas arī patērētā-
ju tiesības, ar likumu nostiprināta vietu nosau-
kumu veidošana, ar likumu nostiprinātas pub-
liskās tiesības un citas latviešu valodas tiesības, 
kas regulāri tiek ignorētas. Un likumi, manuprāt, 
šobrīd ir vienīgais, kas reāli spēj latviešu valodu 
kaut cik nosargāt. Valsts nostiprināšanā parasti 
pamatfunkciju veic izglītības sistēma valsts va-
lodā. 

I. D. Tieši latviešu sabiedrībā stiprākas kļūst 
sociālā bilingvisma, t. i., valodu paralēlā lieto-

Jautājums 
sev pašiem
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juma tendences. Ir ilūzija, ka vienā teritorijā ar 
līdzīgiem nosacījumiem var pastāvēt divas vai 
vairākas valodas. Taču valoda ar lielāku runātā-
ju skaitu tajā vienmēr būs uzvarētāja tad, ja nav 
pietiekami skaidri definēta valsts valodas prio-
ritāte. 

Šobrīd par galveno uzdevumu uzskatu tieši 
latviešu sabiedrības pārliecināšanu, ka latviešu 
valodai ir jādominē publiskajā telpā. Lienošās 
divvalodības tendences, par kurām varam pār-
liecināties ik uz soļa, ir ļoti bīstamas.  Šobrīd sa-
biedrībā ir vairākas aktuālas diskusijas, kas no 
valodas politikas viedokļa ir pilnīgi liekas. Lat-
viešu valodai ir jābūt vienīgajai valsts valodai ne 
tikai juridiski, bet arī faktiski, tātad publiskajā 
telpā latviešu valodas — un tikai latviešu valo-
das — lietojums ir pašsaprotams.

Iztapības komplekss
Māris Baltiņš. Runājot par tikko minēto lie-

nošo divvalodību, allaž jautā: bet kāpēc gan ne-
varētu? Kāpēc nevarētu, piemēram, izsūtot ie-
dzīvotājiem vēstules par dzemdes kakla vēža 
skrīningu, drukāt tekstu arī krievu valodā? Ir 
tiešām grūti likt saprast, ka valsts valoda funk-
cionē visās dzīves pamatsfērās. Ja gribam infor-
mēt arī cilvēkus, kuriem tā nav dzimtā, ir jā-
izvēlas citi kanāli. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai 
informāciju citā valodā izvēlētos pats lietotājs, 
nevis viņa vietā kāds cits izlemtu, ka viņš ir jā-
informē kādā citā valodā, izņemot valsts valodu. 

Gada sākumā izskanējušais gadījums ar Lat-
vijas Dzelzceļu un vietvārdu paralēlo rakstību 
Jelgavas stacijā1 man šķiet skandalozs — kāds 
dzelzceļa darbinieks taisa savu valodas politiku 
un paģēr, lai Valsts valodas centrs pierāda, kāpēc 
tas nav pareizi! Katrs pretendē īstenot savu va-
lodas politiku, esot tik liberāls, cik nu vien var! 

Tam, ka latviešu valoda ir vienīgā, jābūt pašsa-
protamam nosacījumam, diskusijas un izvērtē-
jums varētu būt par izņēmumiem, kurus nosa-
ka Valsts valodas likums un attiecīgie Ministru 
kabineta noteikumi. Es šajā situācijā saskatu zi-
nāmu servilisma — iztapības — kompleksu, kas 
dažbrīd parādās arī pārspīlētā svešvalodu no-
saukumu darināšanā un tamlīdzīgi. 

I. D. Arī pēc Valsts valodas aģentūras socio-
lingvistu domām, pašreiz visbīstamākā tenden-
ce ir tieši problēmas nesaskatīšana krievu valo-
das paralēlā lietojumā.  Kā kliedzošu servilisma 
piemēru varu nosaukt Iespējamās misijas reklāmu 
krievu valodā. Tas ir absurds! Šī akcija uzrunā 
cilvēkus, kuriem ir jau vismaz bakalaura grāds, 
kuri gatavojas strādāt skolā, kur būtu jāaudzina 
patriotisms un jāsniedz latviešu valodas zināša-
nas, kas ir viens no mūsu sabiedrības saliedē-
šanas pamatfaktoriem. Manuprāt, šāda reklāma 
ir pazemojoša potenciālajiem Iespējamās misijas 
dalībniekiem, kuru spējas uztvert tekstu latvie-
šu valodā šādi tiek apšaubītas. 

Kāds varbūt apgalvos, ka te nav runa par sa-

prašanu, bet gan par simbolisku žestu — pretim-
nākšanu, cieņas izrādīšanu. Bet jāsaprot — robe-
ža ir pārkāpta! 

Pašreiz mums nākas domāt par to, kā moti-
vēt latviešu valodu ne tikai apgūt, bet arī lie-
tot. Ticiet man, ar latviešu valodas apguvi viss 
ir kārtībā. Statistika skaidri rāda, ka ir tikai  8% 
iedzīvotāju, kuri neprot latviešu valodu, tādēļ 
nepārtrauktie aicinājumi veicināt mācīšanos, 
piešķirt finansējumu kursiem ir pretrunā reali-
tātei. 

Tādēļ Valsts valodas komisija, kuru arī mēs 
ar Baltiņa kungu pārstāvam, iestājās pret Valsts 
prezidenta institūcijas paspārnē nodibinātās 
Sabiedrības saliedētības komisijas aicinājumu 
valsts amatpersonām ar Latvijas pilsoņiem ru-
nāt krieviski. Gluži otrādi — jau vairāk nekā 20 
gadus mēs nepārprotami uzturam spēkā aicinā-
jumu valsts amatpersonām oficiālās situācijās, 
pildot amata pienākumus, runāt tikai un vienī-
gi valsts valodā. Vadoties nevis pēc subjektīviem 
spriedumiem un šķitumiem, bet gan pēc ilgsto-
šas valodas situācijas izpētes un analīzes. Tieši 
pie šī jautājuma jāstrādā visvairāk. 

Jāapzinās valsts amatpersonu misija un vēl-
reiz jāaicina deputāti, ministri, valsts ierēdņi, 
pašvaldību darbinieki lietot latviešu valodu. Ja 
kādam nepieciešams tulkojums, plašsaziņas lī-
dzekļi to pievienos, turklāt labā kvalitātē. Bet ir 
jāsaprot — tendence bez vajadzības arī sabied-
riskajā radio un televīzijā runāt krieviski ir lat-
viešu valodai eksistenciāli bīstama. Te nav runa 
par pieklājību vai sapratni. Tas jau ir servilisms 
un valodas politikas principu neizprašana.

M. B. Kāda ir valsts valodas loma atšķirībā no 
jebkuras citas valodas? Valsts valodai bez ko-
munikatīvās ir arī simboliskā loma — vienojošā 
loma. Katram var būt cita dzimtā valoda, bet visi 
kopā mēs esam Latvijas iedzīvotāji arī tāpēc, ka 
mūs vieno latviešu valoda. Uzskatīt valodu tikai 
par saziņas instrumentu — tā nav valsts amat-
personai pieņemama nostāja. Nedrīkst ignorēt 
to simbolisko lomu, kuru valsts amatpersona 
pilda ar savu valodas lietojumu. 

Turklāt — cik daudz nav to gadījumu, kad 
mūsu valstsvīri mokās sliktā krievu valodā! 
Kāpēc to darīt? Arī krievu medijus pārstāvošie 
žurnālisti latviešu valodu šobrīd jau pārvalda 
niansēti — viņi amatpersonu teikto noteikti at-
veidos krieviski labāk, nekā būs pateikts šajā sa-
mocītajā izteiksmē. 

Rudīte Kalpiņa. Tomēr reāli divvalodība pa-
stāv daudzās tādās situācijās, līdzko latviešu va-
lodas prioritāti nepaģēr likums. Privātajā sek-
torā divvalodība lielākā vai mazākā mērā tiek 
uzskatīta par nenovēršamu, nereti nemaz ne-
vērtējot, vai tiešām nepieciešams dažiem valsts 
valodā uzrakstītiem vārdiem blakus sniegt tul-
kojumu krievu valodā. Šādi Latvijā tiek uzturē-
ta krieviskas vides neizbēgamības izjūta. Ja uz-
sveram tikai situāciju valsts sektorā un oficiālajā 
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saziņā, tad riskējam atkāpties zināmā latviešu 
valodas rezervāta situācijā, tās stabilu lietoju-
mu Latvijā nodrošinot tikai nelielā daļā no vi-
sām tām jomām, kurās izpaužas cilvēka darbība 
un saziņa. 

Protams, privātās saziņas normas nevar regu-
lēt likums, un tas arī nav vajadzīgs. Tāpēc būtu 
jārod kvalitatīvas idejas, kā stiprināt latviešu 
valodas prestižu. Noteikti jādomā arī, kā lauzt 
aizspriedumu, ka pastāvēt uz latviešu valodu kā 
vienīgo pamata saziņas valodu ir vēršanās pret 
mazākumtautībām vai citām valodām. Tās ir rū-
pes Latviju saglabāt kā latviešu valodas pilnvēr-
tīgai pastāvēšanai un attīstībai labvēlīgu vidi. Un 
mums nevajadzētu ļauties slinkai labvēlībai, lat-
viešu valodas stiprināšanu atvēlot «citiem». Tie-
ši tāpat kā senāk, arī tagad ir iespējams atrast 
daudz argumentu, ar kuriem konkrētās situāci-
jās pamatot atteikšanos no latviešu valodas. Tas, 
vai mūsu valoda ir liela un stabila, ir atkarīgs no 
attieksmes, ko apliecinām ikdienā.

Dz. H. Paskatieties, kādi ir uzņēmumu nosau-
kumi! Latviskā vide tiek deformēta gan ar nepa-
matotu nosaukumu izvēli svešvalodās, gan pa-
laikam ar izcilu nekulturālību, kad tiek veidoti 
hibrīdnosaukumi — viens vārds latviešu valodā, 
otrs svešvalodā. Te gan jāpiestrādā arī valodnie-
kiem, jo šai parādībai pamatā ir neizpratne par 
nosaukumu veidošanu un skolas nepadarītais 
darbs. 

Dzimtās valodas kvalitāte 
Toms Treibergs. Saistībā ar valodu un in-

formācijas telpu man šķiet, ka šobrīd notiek sa-
biedrības debilizācija, kas lielā mērā ir saistīts ar 
internetu kā platformu reklāmas biznesam. Visa 
šī drumstalu informācija, kas lielāko tiesu sastāv 
no kliedzošiem virsrakstiem, slavenību ķerme-
ņa daļām, ar katru attīstības loku vispār mazina 
valodas nozīmi. Mēs dzīvojam attēlu laikmetā.

E. L. Bet, runājot par latviešu valodu kā valsts 
valodu, — cik nozīmīga tā ir tavas paaudzes ļau-
dīm?

T. T. Protams, ir nozīmīga, ciktāl mēs sevi 
apzināmies kā pilsoņus. Ir tāda mūsu paau-
dzes daļa, kura domā citādi, bet tās, manuprāt, 
ir vēstures sekas. Man liekas, agrāk starp mana 
vecuma cilvēkiem bija krasāka nošķirtība starp 
latviešiem un krievvalodīgajiem; komunikācija 
bija brutālāka un neiejūtīgāka. Šobrīd komuni-
kācija kaut kādā ziņā ir civilizējusies, kas, iespē-
jams, ir saistīts ar interneta uzvaru.

E. L. Bet vai uz latviešu valodas bāzes?
T. T. Ne vienmēr. Drīzāk ir no abām pusēm 

brīvāka attieksme pret to, kādā valodā notiek 
saruna. Tajā, kuru visi vislabāk prot — krievu, 
angļu vai kādā citā. 

E. L. Vai nav tā, ka par 20 gadiem jaunāko 
vidē šobrīd angļu valoda stabili ieņem to ot-
rās zināmās valodas pozīciju, kāda savulaik bija 
krievu valodai?

Normunds Dzintars. Tā ir — vismaz skolā, 
kurā strādāju, visi skolēni krievu valodu ne-
prot. Tomēr gribu pievienoties Inas Druvietes 
viedoklim — protams, no sociolingvistiskā vie-
dokļa latviešu valoda skaitās grupā, kuru nekas 
neapdraud, taču joprojām drauds ir attieksmē 
pret valodu, kas to bieži vien noliek otrajā vietā.  
Skolēni mēdz rakstīt komentārus angliski, nevis 
latviski, un angliskā izteiksmes forma ienāk lat-
viešu rakstu valodā, sintaktiskās konstrukcijas 
kļūst angliskas. Skolēni apzinās dzimtās valodas 
svarīgumu, bet angļu valoda ar savu lietojuma 
plašumu brīžiem sāk kļūt svarīgāka. Un attiek-
smi jau var noprast arī no mācību plāniem, kur 
svešvalodām atvēlēts vairāk stundu nekā dzim-
tajai valodai. Angļu valodas labākai apguvei kla-
si dala grupās, turpretim latviešu valodas stun-
dās to jau labu laiku finansiālu apsvērumu dēļ 
nepraktizē. Dzimtās valodas kvalitāte it kā nav 
pelnījusi, lai to turētu līmenī. Tas, iespējams, 
skaidrojams ar mūsu klibojošo izglītības politi-
ku vispār. 

Dz. H. Turklāt vecāki tagad priecājas par to, 
ka viņu bērnam skolā angļu valoda tiek novēr-
tēta ar 8 vai 9 ballēm, un viņus nemaz neuztrauc 
pieticīgs vērtējums par latviešu valodas zināša-
nām. Bērni jau tikai atspoguļo vecāku uzskatus 
par izglītības valodu.

Valodu hierarhija
R. K. Mēs diemžēl nesaņēmām pēctecīgā 

mantojumā izjūtu un skaidrību, ko nozīmē dzī-
vot pašiem savā valstī. Izrādās, tam nepiecieša-
mas arī zināmas prasmes un maņas, kuru mums 
trūkst. Iespējams, dažu amatpersonu izpratni 
varētu uzlabot divi kārtīgi semināri, jo, šķiet,  
daudzkas notiek nevis kādas noteiktas politikas 
iespaidā, bet gluži automātiski jeb neapzināti — 
latviešu kā valsts valodas statusa izpratnes trū-
kuma dēļ. Nekad nav padomāts par valodu hier-
arhiju Latvijā.

Dz. H. Jā, mēs, latvieši, diemžēl joprojām 
nejūtamies te kā paši savā valstī. Es tā nejūtos 
nedz Rīgā, nedz Jūrmalā. Un šīs termiņuzturē-
šanās atļaujas, kas izdotas galvenokārt austrum-
slāvu tautām, atbilstoši statistikai norāda uz to, 
ka krievu valoda ar jaunpienācējiem tiek stip-
rināta. Mēs runājam par kvalificēta darbaspēka 
nepieciešamību, bet nepieciešami darbinieki ir 
tādās jomās, kur bez valsts valodas iztikt nevar, 
piemēram, klientu konsultanti, mazumtirdznie-
cības veikala pārdevējs, viesmīlis u. c., turklāt 
pastāv MK noteikumi par valodas prasmi ama-
tos un profesijās, kas tādējādi tiek pārkāpti. 

2016. gadā darba atļaujas izsniegtas 230 cil-
vēkiem ēdināšanas pakalpojumu sfērā, 187 cil-
vēkiem sporta nodarbību, atpūtas un izklaides 
darbībā, 116 cilvēkiem izglītībā utt. Vai šie cil-
vēki prot latviešu valodu? Jau sen māmiņas sū-
dzas, ka treneri vai sporta nodarbību vadītāji 
runā ar bērniem galvenokārt krievu valodā un 
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nākas īpaši meklēt tādus pulciņus, kur ar bēr-
niem runā latviski. 

R. K. Viens aspekts ir valodas lietojums pa-
kalpojumu sfērā. Tā rada lingvistisko gaisotni 
un ietekmē mūs daudz dziļāk, nekā to virspusēji 
apjēdzam. 

It kā nevainīgs piemērs. Piezvanot Lattelecom 
vai citai kompānijai, mani gan uzrunā latviski — 
un tā izpaužas zināma prioritāte —, bet pēc tam, 
lai turpinātu sarunu, man ir jāizvēlas no trim it 
kā līdzvērtīgām valodām. Nevis, ka sarunu ie-
spējams turpināt valsts valodā, neveicot papildu 
izvēles. 

Dz. H. Bieži telefoniskā saziņā nākas izvēlē-
ties vienu no it kā līdzvērtīgām valodām. Un pat 
saziņā ar valstij piederošiem uzņēmumiem! Un 
tas nav sīkums! Tā ir pilsoņu ignorance, turklāt 
šī regulārā darbība nozog pilsoņa laiku. Un no 
šajā sfērā strādājošajiem pieprasa obligātu krie-
vu valodas un angļu valodas prašanu, bet an-
gļu valoda ir ar likumu noteikta pirmā svešva-
loda, krievu valoda — izvēles valoda. Tātad tā ir 
apzināta krievu valodas kultivēšana, it īpaši, ja 
zinām, ka latviešu valodas nepratēju ir ap 8%. 
Šo kompāniju telefonlīniju operatoriem būtu 
jārunā tikai valsts valodā, un daži varētu apkal-
pot svešvalodās runājošos klientus. Tad pat re-
ģionos varētu nodrošināt darbu tiem «aborigē-
niem», kuri krievu valodu neprot.

R. K. Valoda, protams, ir politikas instru-
ments. Trīs valodu lietojums, par kuru mūs cen-
šas pārliecināt, ka tā ir apsveicama lieta, faktiski 
ved pie cara laiku situācijas, tikai ar to starpību, 
ka angļu valoda ir nākusi vācu valodas vietā2. 
Protams, katra no valodām dominē savā jomā, 
tomēr kopumā šāda vide nerada labvēlīgus ap-
stākļus latviešu valodai.

M. B. Piekrītu. Veidojas analogs domāšanai, 
kuru Andrejs Upīts aprakstīja jau 1912. gadā: jā-
mācās ir divas svešas valodas, jo savējo jau mēs 
zinām paši no sevis; tur spēki un līdzekļi nav 
jāiegulda. To mums pierāda tulkotāju atlases ga-
dījumi — netrūkst labu angļu vai citas svešvalo-
das zinātāju, bet viņu pārcēlumi uz latviešu va-
lodu nav baudāmi, jo nav dziļā pamata dzimtajā 
valodā. Šis it kā pašsaprotamais priekšstats, ka 
sava valoda nav jāapgūst, ir bīstams. Jo no tā ro-
das nostāja: «Es to nevaru pateikt, neizmantojot 
krievu vai angļu izteicienus.»

I. D. Dzimtā valoda ir pamats, uz kura ap-
gūstam citas valodas. Šajā diskusijā mēs vairāk 
koncentrējamies uz valodas lietojumu, bet tik-
pat labi varētu runāt par valodas kvalitāti. Pati 
valoda ir attīstīta, bagāta, vienkārši jāmāk to iz-
mantot. Bet mūsu politiķi prot izvēlēties visda-
žādākos attaisnojumus savai latviešu valodas 
nelietošanai.

Starp krievu un angļu valodu tomēr ir liela 
starpība. Mūsu valstī ir krievu valodas runātā-
ju kolektīvs, savukārt angļu valoda ir svešvalo-
da praktiski visiem Latvijas iedzīvotājiem, tāpēc 

valodas lietojuma aspektā mums šīs valodas ne-
būtu jāliek vienā starta līnijā. 

Lienošā divvalodība joprojām vairāk ir attie-
cināma uz krievu valodu. Un pilnīgi noteikti 
mums nebūtu jājūtas vainīgiem vai jātaisnojas 
par krievu valodas neprasmi. Minoritātes valo-
das zināšanas, tās pasniegšana skolās nav obli-
gāta. Man ir pilnīgi nepieņemams Liesmas Oses 
apgalvojums, ka «latviešu skolēni ir skumīgi, ka 
neprot krievu valodu». Pirmkārt, prot; otrkārt, 
ja neprastu, tad mums daudz labāk risinātos šis 
valsts valodas nostiprināšanas jautājums. 

Es ceru, man nav aiz katra teikuma jāpiebilst, 
ka ikvienas valodas zināšanas ir vērtība. Bet sa-
biedrības līmenī mums ir skaidri jānosaka prio-
ritātes.  

M. B. Jebkura krievu valodas lietošanas ie-
robežošana tiek reducēta uz jēdzienu «rusofo-
bija». Valsts valodas centram pārmet — «ja būtu 
angliski, jūs neko neteiktu, bet, tā kā ir krievis-
ki, jūs vēršaties pret». Tā tas nav. Mēs vēršamies 
pret nemotivētu jebkuras svešvalodas lietošanu. 
Jāatgādina, ka Latvijā svešvaloda ir jebkura va-
loda, izņemot latviešu un lībiešu valodas. 

Ir jāsaprot, ka mūsu pieeju nenosaka kaut 
kādi etniski kompleksi. Tā ir normāla situācija, 
ka valsts valoda funkcionē unitārā valstī ar vie-
nu valsts valodu. Tāda ir lietu kārtība valstī, kur 
pastāv valstsnācija — es uzskatu, ka šis politis-
ki neitrālais termins pilnīgi nepamatoti tika iz-
ņemts no Satversmes preambulas. Valstsnācijas 
jēdziens nenozīmē, ka latvieši būtu labāki par 
citiem, bet gan tikai to, ka latviešu nācija vēs-
turiski bija tas kodols, ap kuru veidojās Latvijas 
valsts, šai valstsnācijai vienojoties ar vēsturiska-
jām minoritātēm par kopējām vērtībām.

Dz. H. Reklāmdevēji un reklāmas bieži var-
darbīgi uzspiež krievu valodu, tādējādi atklāti 
un nekaunīgi veidojot nelatvisku valodas vidi. 
Tiek pārkāpts pilsoņa izvēles princips. Es kā pil-
sonis nevaru izvēlēties reklāmu valsts valodā, 
man to dod komplektā ar svešvalodu, no kuras 
nevaru atteikties. Indivīda kompetencē ir lūgt 
reklāmu svešvalodā, bet to nedrīkst uzspiest 
pilsonim un deformēt valsts lingvistisko vidi. 

Universālā komunikācija?
N. Dz. Latvijas Radio 1 raidījumā Krustpunk-

tā kāds zvanītājs teica, ka skolā latviešu valo-
du varbūt vispār varot nemācīt, jo to tāpat visi 
prot — pastiprināti jāmāca angļu valoda. Zvanī-
tājs bija latvietis, un es pieņemu, ka tas nav tikai 
viena cilvēka viedoklis. 

T. T. Vai priekšstats, ka latviešu valodu var 
nemācīties, ka galvenais ir apgūt svešvalodas, 
nav saistīts ar diezgan lielai latviešu daļai rak-
sturīgo vēlmi izsisties? Ar ko saistīts viss dis-
kurss par emigrāciju un reemigrāciju, kad liela 
daļa cilvēku dodas prom nevis tāpēc, ka viņiem 
būtu šeit nenokārtojamas parādsaistības vai pil-
nīgi neiespējami atrast darbu, bet ir šī izsišanās 
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ideja, kas ietekmē arī to, kā mēs attiecamies pret 
savu valodu un svešvalodām.

M. B. Un šeit ir būtiska atšķirība, salīdzinot 
ar padomju laikiem. Kad ģimenes, kurās runā-
ja latviski, vienmēr sūtīja savus bērnus latviešu 
skolās, izņemot varbūt dažus Latgales ciemus, 
kur šīs skolas nebija pieejamas. Turpretim Ar-
mēnijas galvaspilsētā Erevānā bija 90% armēņu, 
bet vairāk nekā puse skolu — krievvalodīgas tie-
ši šīs izsišanās stratēģijas dēļ. 

Toreiz Latvijā valdīja priekšstats, ka izsišanās 
iespējama arī šeit. Tagad diemžēl esam iesēju-
ši domu, ka šī izsišanās iespējama tikai ārpus 
Latvijas. Mēs tiešām atgriežamies pie cara laika, 
kad — dzimtenē ne, bet par stacijas priekšnieku 
Vladivostokā, tā gan ir feina karjera!

I. D. Pirms kāda laika publicēju pētījumu par 
latviešu mītiem un stereotipiem par valodu. 
Diemžēl secinājumi bija visai neglaimojoši. Dzi-
ļi mūsos ir iesēdies stereotips par latviešiem kā 
mazu tautu un mazu valodu, kas neatbilst patie-
sībai. Otrs mīts — latviski nevar izteikt kaut ko, 
ko citās valodās var. Ja tu kaut ko nevari pateikt 
latviski, tad meklē vainu sevī! Par to, ka latvie-
tis savu valodu prot, to nemācījies, ironizēja jau 
Kārlis Mīlenbahs pirms 150 gadiem.  Un šiem 
stereotipiem ir liela ietekme uz reālo valodas 
lietojumu. Nupat jau šo aplamo priekšstatu iz-
platība kļūst sociāli bīstama.

M. B. Liela negatīva loma ir idejām par uni-
versālu komunikāciju, kuras izplata sabiedris-
ko attiecību konsultanti un līdzīgi profesionāļi, 
kuri iesaka politiķiem, komersantiem un citiem 
komunicēt, ignorējot valodas politikas aspektu, 
orientējoties uz cerētu auditorijas simpātiju ie-
gūšanu un tikai.

E. L. Var gan pieņemt, ka gadījumos, kad ko-
munikācija paredz ne tikai informatīvu, bet arī 
emocionālu efektu, auditorijas uzrunāšana tās 
dzimtajā valodā ir saprotama pieeja. Kā jau pie-
sauktajā gadījumā ar onkoloģisko izmeklējumu 
reklāmu, kam ne tikai jāinformē, bet arī jāuz-
runā.

M. B. Tas ir mīts! Ja tas tā būtu, tad atsaucī-
ba uz konkrētās akcijas vēstulēm latviešu valodā 
Daugavpilī būtu zemāka nekā Talsos. Bet atsau-
cība bija vienāda. 

Divvalodības pastiprināšanās
I. D. Gribu pieminēt arī daudz piesaukto fe-

nomenu: latvieši, tikko izdzirdējuši kaut mazā-
ko akcentu, pāriet uz sarunu krievu valodā. Tas, 
kā apgalvo ārzemju kolēģi, ir kaut kas tiešām ti-
kai Latvijai raksturīgs! Tā nav ne Igaunijā, ne So-
mijā, ne Lietuvā. 

Varam meklēt saknes vēstures pieredzē, men-
talitātē, bet šāda uzvedība, protams, nekādi ne-
veicina latviešu valodas prestižu. Situācija ir 
tāda, ka ne jau kāds cits, bet gan pašu latvie-
šu attieksme var apdraudēt valodu. Nav pamata 
panikai, bet ir pamats pārdomām, varbūt ling-

vistiskās prakses maiņai, jo ar likumiem viss ir 
kārtībā. 

Runa ir par to, kas nav un nedrīkst būt regu-
lēts ar likumu; nevienam nav tiesību ar likumu 
noteikt saziņu sadzīvē, neformālajā sfērā. Ar po-
litiķu oficiālo komunikāciju ir citādi — ir liku-
ma pants, kas noteic, ka oficiālajā komunikācijā 
lietojama valsts valoda. Tomēr arī tas nav gadī-
jums, kas būtu jāregulē ar sankcijām, — tam būtu 
jāizriet no pilsoniskās izpratnes.

E. L. Vai nav tā, ka arvien lielākam skaitam 
gados jaunāku cittautiešu, kuri mācījušies jau 
bilingvālajā izglītības sistēmā, latviešu valoda 
vairs nesagādā grūtības, un līdz ar to nav arī psi-
holoģiskās aiztures to lietot?

I. D. Tas nav pašsaprotami. Pēdējos gados ir 
pat zināma tendence uz slikto pusi. 90. gadu 
beigās pakalpojumu sfērā bija izplatīts, ka klien-
ti centās runāt valsts valodā, ja tajā runāja pa-
kalpojuma sniedzējs. Bet tad — gan plašsaziņas 
līdzekļu ietekmē, gan vispār divvalodības spek-
tra paplašināšanās ietekmē — motīvs, ka pār-
devējs noteikti runā klienta valodā, ir kļuvis 
gandrīz simtprocentīgs, un klienti šajā ziņā arī 
kļuvuši prasīgāki.

R. K. Vai vienvalodība latviešiem ir nepie-
ciešama tikai saskarsmē ar valsts iestādēm vai 
amatpersonu uzrunās? Vai ticam, ka ar to lat-
viešu valodas nostiprināšanas darbs ir izdarīts?  
Sadzīvē krievu valodai daudzos gadījumos ir it 
kā mūsu pašu brīvprātīgi piešķirtās priekšrocī-
bas. 

Ne viens vien krievu oligarhs un šurp uz dzīvi 
pārcēlies «jaunais intelektuālais krievs» ir iztei-
cies, ka Rīga ir pārsteidzoši patīkami krieviska, 
ka krieviem veikalā vai aptiekā — pašsaprotami 
— šeit vienmēr atbildēs krieviski. Un arī vietējie 
krievi domā, ka tas ir pašsaprotami, ka tā tam 
jābūt. 

Vai tomēr kaut kas attiecībā uz valodu nebūtu 
jāmaina komercdarbības likumā? Jo — kāpēc lai 
kāds uzskatītu, ka latviešu valodai šeit ir īpašs 
statuss, ja, piemēram, Rīgas mikroautobusos 
reklāmas klāsts ir divvalodīgs?

M. B. Rīgas Satiksmes tramvajos, trolejbusos 
un autobusos divvalodības nav. Savukārt mik-
roautobusi it kā ir Rīgas Satiksmes meitasuzņē-
mums, it kā nav… Nedomāju, ka Komercliku-
mā kas būtiski maināms. Patērētāju tiesības šajā 
ziņā tur ir precīzi formulētas. Taču Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrs bieži nesaskata pār-
kāpumus tur, kur Valsts valodas centrs tos sa-
skata. Ja ir runa par instrukcijām, tad pirmie sa-
vās prasībās ir konsekventāki, bet, ja vienkārši 
trūkst plašākas informācijas latviski, viņus tas 
īpaši neuztrauc. Tās ir sekas tam, ka Valsts va-
lodas likuma pieņemšanas gaitā 90. gadu otra-
jā pusē EDSO pārstāvji un komisārs Makss van 
der Stūls uztiepa atvieglinājumus tieši attiecībā 
uz komercvidi.

Būtībā tas ir absurds, ka tiek izvirzītas dažā-

diskusija Jautājums sev pašiem



61

diskusija Jautājums sev pašiem

du līmeņu prasības valsts valodas lietošanas lī-
menim valsts un pašvaldību iestādēs un privāt-
struktūrās. Būtiskais taču ir funkcija! Mēs ilgi 
cīnījāmies, līdz vienādojām prasību līmeni me-
dicīnas māsām valsts un privātajās ārstniecības 
iestādēs.

Pienākums — runāt latviski
I. D. Plašākai sabiedrībai šobrīd būtu lietde-

rīgi pastudēt Valsts valodas likuma pieņemša-
nas vēsturi no 1995. līdz 1999. gadam. Šajā lai-
ka posmā notika ārkārtīgi intensīvas diskusijas, 
Latvijai tika piemērotas saistības, kuru pieņem-
šanā mēs nebijām piedalījušies — tas bija posms 
pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. 

Lielākajā daļā gadījumu mēs pierādījām savu 
taisnību, bet diemžēl zaudējām jautājumā par 
valodas lietošanu privātajā uzņēmējdarbībā. 
Jau toreiz brīdinājām par tām sekām, kuras ta-
gad jūtam. 

Sociolingvistikā pašlaik tiek aktīvi diskutēts 
par valodu ekonomiskās vērtības jēdzienu. Ne-
varam noliegt, ka, ņemot vērā lielo krievu va-
lodas runātāju skaitu ārpus Latvijas, daudzi 
produkti krievu valodā objektīvi ir lētāki — gan 
plašsaziņas līdzekļi, gan grāmatas u. tml. Mēs 
neizbēgami zaudējam konkurencē, ja ar juri-
diskiem līdzekļiem neuzturam latviešu valodas 
ekonomisko vērtību. Protams, būs situācijas, 
kurās būs jārunā citās valodās, bet, reducējot uz 
sadzīvi, tomēr gribētos, lai arī veikalos, kafej-
nīcās, uz telefona zvanu atbildētu konsekventi 
latviski, lai, ieejot veikalā, mani vispirms sveici-
nātu latviski.

E. L. Vai tas būtu nosakāms likumiski?
I. D. Daļu gadījumu būtu iespējams noteikt ar 

likumu, bet ne visu. Te atkal nonākam pie nefor-
mālām attiecībām, kur galvenais ir tas, ko uzska-
tām par normālu. 

Dz. H. Likumdošanas jomā šis tas vēl ir da-
rāms, taču ne lai vājinātu valsts valodu, bet stip-
rinot to. Mūsdienās Eiropā atrodot sabiedrotos, 
varētu atgriezties pie valodu reglamentēšanas 
privātajā sektorā, par ko runājām 1999. gadā.

R. K. Ja mēs, latvieši, esam informēti par lat-
viešu valodas prasmju statistisku, kāpēc ikdie-
nas saziņā rīkojamies tā, it kā situācija būtu pa-
visam citāda? Augstāks zināšanu līmenis, kas 
nemaina faktisko latviešu valodas lietojumu, 
neko nenozīmē. Un nevar gaidīt, ka krievi paši 
vedinās runāt latviski. Tas jādara latviešiem. 

Saprotu, ka nav nekā nelikumīga, ja klien-
tam restorānā atbild krieviski vai ja divi plauktu 
kārtotāji lielveikalā savā starpā sarunājas krie-
viski, bet tieši tas summāri veido krievisku vidi. 
Savukārt pārdevējs, kurš stāsta, ka «tie krievi jau 
prot latviski, bet mēs ar viņiem pieklājības dēļ 
runājam krieviski», — tas taču ir spilgts servilis-
ma paraugs!

I. D. Ja runājam par attiecībām starp klien-
tu un pārdevēju, nevaram ignorēt komercijas 

momentu. Es nebūtu gatava pārmest cilvēkiem, 
kuru ienākumi ir tieši saistīti ar pārdoto preci 
vai sniegto pakalpojumu. 

Vispirms būtu jāsakārto citi aspekti, lai tad 
pakalpojumu ņēmējam, kas nav latvietis, bet 
prot latviešu valodu, šķistu pašsaprotami sazi-
nāties latviešu valodā arī veikalā, taksometrā vai 
tml., izrādot cieņu pārdevējam vai šoferim lat-
vietim. Mani uztrauc krievu valodas lietojums 
hierarhiski līdzvērtīgās attiecībās vai pat situā-
cijā, kad klients ir latvietis. Šobrīd jau praktiski 
nekur Latvijā, ieskaitot Daugavpili, apkalpojo-
šajā sfērā nav problēmu ar sazināšanos latvie-
šu valodā. Tikai ne vienmēr latvieši šīs tiesības 
izmanto vai, drīzāk teikšu, šo pienākumu veic. 
Jo nupat jau var teikt, ka runāt valsts valodā ir 
latvieša pienākums. 

Dz. H. Ļoti sarūgtināja Izglītības un zinātnes 
komisijas vadītājas Ilzes Viņķeles teiktais par to, 
ka «latviešu valoda nav tik apdraudēta kā lai-
kā, kad Augstskolu likums tika rakstīts, līdz ar 
to valsts valodas prasības varētu mīkstināt». (LA 
30.01.2017.) Toreiz attieksme pret latviešu valo-
du kopumā bija daudz labvēlīgāka, tikai lietas 
bija jāsakārto atbilstoši neatkarīgas valsts statu-
sam. Politiķes apgalvojumā jūtama totāla valsts 
valodas situācijas nepārzināšana. Uzbrukumi 
latviešu valodai pašlaik notiek it kā humānu 
un ekonomisku apsvērumu dēļ, bet tam pama-
tā ir mērķtiecīgi centieni vājināt valsts valodu, 
Latvijas vēstures nezināšana, liberālisms bez 
robežām, kas balstās uz monopolu interesēm 
pakļaut visu naudas plūsmai un nodrošina lie-
lajās valodās standartizētu darbaspēku. Latvijai 
vienmēr būs jācīnās par savas valodas eksisten-
ci. Jau Kārlis Skalbe savulaik teicis, ka «Latvija 
ir darbs un cīņa». Es vēl piebilstu «un liela mī-
lestība».   

E. L. Citiem vārdiem — jautājumi mums, lat-
viešiem, pirmām kārtām jāuzdod pašiem sev.

I. D. Tikai par latviešu attieksmi jau mēs te 
patlaban runājam! Ê

1 Šā gada janvārī Valsts valodas centrs uzlika sodu 
VAS Latvijas Dzelzceļš par Valsts valodas likuma 
normu neievērošanu: Jelgavas dzelzceļa stacijā 
uz tablo tika izvietota informācija ne tikai latviešu, 
bet arī angļu un krievu valodā.
2 Cara laikā visā Krievijas impērijā oficiāls valsts 
valodas statuss bija tikai krievu valodai. Vācu un 
latviešu valodas paralēlais lietojums ielu uzrakstos 
Rīgā vai publicētajos likumu normu tulkojumos 
tika pieļauts vienīgi situatīvi. Nekāda oficiāla 
statusa Baltijas provincēs tām nebija.
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vēsture

Ne vienmēr pārvietošanās ir bijusi tik vienkārša, 
ātra un efektīva kā mūsdienās. Vēsturē zināmi lai-
ki, kad tiesības mainīt dzīvesvietu bija tikai iero-
bežotai cilvēku grupai — tiem, kam bija personīgā 
brīvība un pietiekami liela rocība. Šajā kontekstā 
interesanta ir mūsu priekšgājēju pieredze Latvi-
jas jauno laiku vēsturei piederīgajos gadsimtos. 

Kustība telpā — niecīga 
Kopš Livonijas konfederācijas laikiem 13. gs. 

mūsu senču tiesiskais stāvoklis un brīvība tika 
pakāpeniski ierobežota, bet 17. gs. tika atņemta 
pilnībā, padarot tos par beztiesīgiem, no sava ze-
mes kunga atkarīgiem dzimtcilvēkiem. Zemnieks 
nedrīkstēja pamest savu mājokli, kas piederēja 
dzimtkungam, jo tas atradās uz viņa zemes; vi-
ņam bija jāstrādā piešķirtajā zemes lauciņā, kas 
tāpat piederēja zemes kungam, lai viņa ģimene 
varētu paēst un nomaksāt nodevas. Zemniekam 
bija jādodas klaušās sava kunga laukā, nodroši-
not tam gan dzīvošanai nepieciešamo, gan tirgū 
pārdodamo. Vai šādos dzīves apstākļos zemnie-
kam bija iespēja redzēt lielo pasauli? Un kāds vis-
pār bija viņa dzīves apvāršņa tālums? 

Pirmajā mirklī var šķist, ka zemnieka diena pa-
gāja savā mājā un kunga tīrumā vai kādos citos 
darbos muižā, līdz ar ko tam zināmā ģeogrāfis-
kā telpa diez vai bija lielāka par dažiem kilomet-
riem rādiusā ap paša sētu. Ja nu vienīgi regulāri 
dievkalpojumu apmeklējumi svētdienās un citās 
svinamās dienās nedaudz paplašināja zināša-

nas dzimtās zemes ģeogrāfijā, bet arī tie neveda 
daudz tālāk, un zemnieka pasaules diametrs ne-
sasniedza pat pussimtu kilometru. Te gan jāatzīst, 
ka 17. vai 18. gs. zemniekam dievkalpojums bija 
kas īpašs — ne tikai brauciens vai gājiens uz baz-
nīcu un atgriešanās no tās, bet viss šajā ceļoju-
mā un dievkalpojumā piedzīvotais, redzētais un 
dzirdētais. Iespējams, dažreiz tas sniedza vairāk 
brīnumu un jaunumu nekā šodienas skolas pui-
kam National Geographic raidījumi. Te var atcerē-
ties tekstu no tā laika sprediķu grāmatas, kurā pie 
visādiem pasaules brīnumiem tiek minēta kāda 
tik milzīga tālās pasaules jūrās mītoša zivs, ka 
tās mutē varot iebraukt zvejnieku laiva ar visiem 
zvejniekiem un airiem. 

Ievērojami vairāk no pasaules gadījās redzēt 
tiem zemnieku ģimeņu pārstāvjiem, kuriem lo-
zēšanas rezultātā «izkrita» dalība šķūšu pildīšanā 
— ar savu zirdziņu, jūgtu priekšā ratiem vai ka-
manām, muižas produkcija tiem bija jāved uz 
kādu lielāku pilsētu tālākpārdošanai. Latvijas 
teritorijā šķūtīs braukšanas galamērķis paras-
ti bija Rīga, kuras ostā enkurus izmeta daudzu 
Rietumeiropas ostu kuģi, un to tilpnēs tad iekrā-
va labību, linus, kaņepes, kokmateriālus un citas 
tranzīta preces. Šķūtīs braukšana tomēr bija ļoti 
smags pienākums, jo ceļi toreiz nebija tie labākie 
un laika apstākļi varēja mainīties dažu dienu lai-
kā. Brauciens, kas sācies pa samērā labu tā saukto 
ziemas ceļu — pietiekamā aukstumā un ar snie-
gu, pēkšņa atkušņa dēļ varēja pārvērsties par elli, 
kad tika bendēts zirgs un kravas nogādāšana ga-
lamērķī prasīja nežēlīgu piepūli.

17. gs. Vidzemē zviedri vēl ļāva zemniekiem sa-
vas produkcijas pārpalikumus realizēt tirgū Rīgā, 
līdz ar to arī dažs guva tālākas pārvietošanās pie-
redzi, tomēr 18. gs. šī iespēja gāja mazumā.

Legāli latviešu kustība noteiktā telpā bija iz-
teikti niecīga — tālāki braucieni no mājām bija 
iespējami tikai retam, un to maršruts bija stingri 
noteikts. Šāds ceļojums parasti nebija zemnieka 
brīva izvēle, bet pienākums ar virkni negatīvu 
blakus efektu — sava bieži jau tā vājā zirdziņa no-
strādināšana, nepieciešamība ceļā sevi un zirgu 
apgādāt ar pārtiku, kā arī nelabvēlīgie laika ap-
stākļi ceļā ziemas mēnešos, kurus tikai nedaudz 
atviegloja regulārā ceļa krogu apmeklēšana, lai 
sasildītu nosalušo miesu un stiprinātu garu. Iz-
pildījis grūto pienākumu, zemnieks steidza māj-
up, kur gaidīja neskaitāmi darbi un ģimene.

Iekšējās migrācijas plūsmas
Līdz šim zīmētā aina rāda, ka mūsu priekšgājē-

jiem mūža laikā nav bijušas reālas iespējas mainīt 
dzīvesvietu, un var rasties iespaids, ka tie piedzi-
ma, dzīvi pavadīja un nomira vienā vietā, ka pla-
šākās telpas dimensijas robežas viņu dzīvē iezī-
mēja muiža un draudze, bet lielākajai daļai dzīve 
aizritēja krietni mazākā mērogā — vienā pagastā. 

Tomēr vēstures avoti liecina, ka bijuši arī tādi 
zemnieki, kuri mainījuši mājvietu, turklāt attālu-

Gvido Straube
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Latviešu zemnieku ģimene atpūtas brīdī, mērojot ceļu uz jaunu dzīves 
vietu. 18. gadsimta beigas. Mākslinieks Karls Ginters Grass.  
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka



Lai cik ļaunu 
ierasts zīmēt 
muižnieku, 
viņš, 
izrādās, bijis 
saprātīgs: 
ikvienam 
jaunam 
zemniekam 
deva trīs 
gadus, lai 
tas varētu 
iekopt un 
attīstīt savu 
saimniecību

64

mi starp veco un jauno dzīvesvietu bijuši no da-
žiem līdz pat vairākiem simtiem kilometru. Pa-
gaidām nav īstas skaidrības par to, kāpēc šādas 
zemnieku pārcelšanās notikušas, kaut to apjomi 
nav tik niecīgi, lai vēsturnieki tās ignorētu kā ne-
nozīmīgas.

Runa ir par zemniekiem, kuri tā dēvētajās ar-
klu revīzijās1 tiek klasificēti kā ienācēji jeb jaunie 
zemnieki attiecīgajā novadā. Dažādos laikos un 
muižās to skaits varēja būt atšķirīgs, tomēr viņi 
bija sastopami, un to īpatsvars kādā noteiktā pa-
gastā vai pat muižā bija ievērojams. Līdz šim vēs-
turnieki viņus pieskaitīja pie zemniekiem bēg-
ļiem, kuri pametuši iepriekšējo kungu un laimes 
meklējumos atklejojuši uz citu muižu. Padomju 
historiogrāfijā zemnieku bēgšanu uzskatīja par 
t. s. šķiru cīņas izpausmi, tomēr šādas «cīņas» jēga 
ir visai muļķīga, jo realitātē viena muiža un muiž-
nieks tika nomainīts pret citu. 

Latvijas teritorijā 17. gs. šādas zemnieku 
pārcelšanās gadījumi ir skaitāmi tūkstošos. 
Piemēram daži fakti no 1624.—1625. gada Vidze-
mes arklu revīzijas protokoliem: Allažu muižā 
Sila ciemā bija 10 zemnieku sētas, un četrās no 
tām dzīvoja jaunienācēji. To stāžs atšķirīgs — daži 
pārcēlušies jau pirms desmit un vairāk gadiem, 
daži tikko kā ieradušies, visi no Kurzemes. Sa-
vukārt Bukultu pilsmuižā, ko mūsdienās pazīs-
tam kā Ādažus, 1624. gadā revīzija konstatējusi, 
ka pieci no 18 zemniekiem ir ienācēji, un katrs 
nācis no citurienes — no Kurzemes, Rīgas, Burt-
niekiem, Raunas un Tērbatas. Arī zemnieku iera-
šanās laiks dažāds. Tie, kuri bija atnākuši tikko 
vai vismaz pirms diviem gadiem, baudīja zinā-
mus atvieglojumus — nebija jāmaksā muižai no-
devas un jāiet klaušās. Lai cik ļaunu ierasts zīmēt 
muižnieku, viņš, izrādās, bijis saprātīgs: ikvienam 
jaunam zemniekam deva trīs gadus, lai tas varētu 
iekopt un attīstīt savu saimniecību, pirms prasīja 
no viņa nodevas. Kaut mūsdienu Latvijā valdītu 
tāds saprāts! Arklu revīziju aprakstos redzams, ka 
jaunu mājvietu Vidzemē raduši gan vidzemnie-
ki un rīdzinieki, gan kurzemnieki, gan arī igauņi. 
Paretam var sastapt arī kādu lietuvieti vai krievu. 

Kas bija šie «jaunie» zemnieki? Vai tiešām bēg-
ļi? Ja privātīpašums arī tolaik ir svēts, kā iespē-
jams, ka vienam muižniekam piederoša manta 
oficiālā dokumentā tiek fiksēta kā citam piede-
roša? Šādiem «migrantiem» var izsekot cauri vai-
rākām arklu revīzijām — 1624., 1630. gadā, 1638. 
gadā un arī vēlāk. 

Zināmu skaidrību ievieš tikai viens līdz šim 
atrastais ieraksts revīziju protokolos: komisi-
ja muižā konstatējusi vairākas tukšas zemnieku 
mājas, par kurām muižnieks sniedzis paskaidro-
jumu, kas fiksēts protokolā, — ka tuvākajā laikā 
sētās apmetīsies vairākas ģimenes no Kurzemes, 
kuras jau devušās ceļā. Tātad muižnieks pats rū-
pējies par savā īpašumā esošo neapdzīvoto zem-
nieku saimniecību aizpildīšanu ar jaunām darba 
rokām. Acīmredzot arī citkārt lietas kārtotas lī-

dzīgi. Neskaidrs tikai tas, vai zemnieki, kuri iera-
dās tukšajās mājās, bija nopirkti no citas muižas, 
vai ir tā paša muižnieka citu muižu iedzīvotāji, 
kuru rokas tobrīd tieši tajā vietā nav tik ļoti ne-
pieciešamas? Un vai tāda situācija vispār iespēja-
ma, ja avotos bieži apliecināts, ka muižnieki re-
gulāri izjutuši zemnieku darba roku trūkumu? 
Dažās arklu revīzijās patiešām ir minēti vienas 
muižas īpašnieka zemnieki, kuri «komandēti» 
strādāt citā tā paša kunga muižā, taču tādu ga-
dījumu ir ļoti maz, nosūtīto skaits ir niecīgs un 
būtiski neietekmē zemnieku kustības rādītājus. 

Līdz ar to varam secināt, ka jauno laiku vēsturē 
kāda daļa zemnieku mainīja dzīvesvietu, ja viņa 
muižniekam radās tāda nepieciešamība, un šādas 
pārvietošanās apjomi Latvijas teritorijā varētu 
būt gana lieli. Dažos Vidzemes jūrmalas jeb t. s. 
zvejnieku ciemos ap Carnikavu un Skulti bijuši 
pat 100% ienācēji no Igaunijas, kuriem bijis jāno-
darbojas vienīgi ar zvejniecību, lai apgādātu mui-
žu ar zivīm, bet lauksaimniecību tie piekopuši sa-
vām vajadzībām.

Precīzu faktu trūkums
Kā radušās tukšās zemnieku sētas, kurām jā-

meklē jaunie iemītnieki? Viena no ticamākajām 
atbildēm — neapdzīvoto sētu rašanās cēlonis 
bija to apdzīvotāju nāve, visbiežāk saistīta ar 
tiem laikiem raksturīgajām ļaunajām ligām — 
epidēmijām jeb mēri. 

Laikabiedru izpratne par nāves cēloni toreiz 
gan bija ļoti vienkāršota, tāpēc jāšaubās, vai 
avotos minētais vienmēr ir korekts. Tomēr ga-
dījumos, kad aprakstā raksturota slimības gaita 
un izpausmes, reālos nāves cēloņus varētu mē-
ģināt diagnosticēt, izmantojot mūsdienu zinā-
šanas.

Vēl viens joprojām neatbildēts jautājums 
Latvijas jauno laiku vēsturē — cik daudz ie-
dzīvotāju tad gāja bojā daudzajās mēra epi-
dēmijās? Vēstures grāmatās runā par samērā 
iespaidīgiem skaitļiem. Pēdējā un arī vienā no 
lielākajām epidēmijām — Lielajā mērī 1710.—
1711. gadā, kas sekoja Lielajam Ziemeļu karam, 
—, pēc dažādu autoru domām, Latvijas terito-
rijā bojā esot gājuši no vienas trešdaļas līdz pat 
divām trešdaļām iedzīvotāju, un daži ar zināmu 
mazohisma devu sirgstoši autori pat lēš vēl lie-
lāku zaudējumu apjomu — trīs ceturtdaļas no 
tautas. Nenoliedzami, mēris prasīja upurus un 
ne mazus. Rīgā karš kopā ar mēri bija paņēmis 
tik daudz dzīvību, ka tad, kad pilsētā pēc krievu 
aplenkuma beigām iestājies miers, no luterāņu 
mācītājiem dzīvs esot palicis tikai viens. 

Tomēr precīzu ziņu par mēra upuriem 18. gs. 
sākumā nav, līdz ar to vēsturnieku minējumi ir 
tikai minējumi, nevis fakti, skaitļi, aprēķini.

Neapgāžamu patiesību par mēri un mēģi-
nājumiem izvairīties no nāves izkapts pļā-
viena sniedz meistarīgā itāļu rakstnieka Džo-
vanni Bokačo (1313—1375) noveļu krājums 
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1 Arklu revīzijas Latvijas 
teritorijā veica no 16. 
gs. beigām līdz 19. gs. 
sākumam, lai noteiktu 
zemnieku sētu un 
muižu apstrādāto 
zemes platību, kas bija 
nepieciešama nodokļu 
likmes aprēķināšanai.

Dekamerons. Tā varoņi dodas uz laukiem, lai pas- 
torālajā idillē mierīgi gremdētos stāstos par da-
žādām pikantērijām — jau toreiz zināja, ka lau-
ki ar savu savrupību ir drošāka vieta, kur pa-
glābties no epidēmijas, nekā pilsēta, kur cilvēku 
dzīvošana šaurā vidē un biežie kontakti ir lab-
vēlīga augsne nāvējošās slimības izplatībai. Do-
mājams, arī 18. gs. Vidzemē situācija nebija īpa-
ši citāda: ja Rīgā mēris prasīja vairāk dzīvību, 
tad laukos tā sekas nevarēja būt tik postošas, 
turklāt mūsu priekšteči dzīvoja viensētās, un 
šis apstāklis varēja aizkavēt epidēmijas izplatī-
šanos.
 
Statistikas interpretācijas

Aplami būtu pilnīgi noliegt vēstures literatūrā 
atrodamās norādes par pēdējās mēra epidēmijas 
upuru aplēsēm, kurām ir zināms pamats. Tomēr 
ir arī vājās vietas.

Visbiežāk argumentācijai izmanto iedzīvotāju 
statistiku. Parasti tiek ņemts cilvēku skaits pirms 
mēra epidēmijas, visbiežāk tie ir dati par 17. gs. 
beigām, laiku pirms Lielā Ziemeļu kara, un tiem 
pretī likti skaitļi, kas iegūti 18. gs. pirmajā un ot-
rajā dekādē. Tos salīdzinot, redzama Vidzemes 
iedzīvotāju skaita samazināšanās, ko būtu loģiski 
skaidrot ar kara un tam sekojošā mēra postījumu 
ietekmi. Tomēr tālāka datu apstrāde jau sāk radīt 
šaubas par šī pieņēmuma pareizību un prasa dzi-
ļāku analīzi, jo iedzīvotāju skaits samērā ātri at-
griežas pirmskara robežās. 

Lielisks avots ir bieži piesauktās baznīcu vizi-
tācijas, respektīvi, to protokoli, kuros ļoti precīzi 
fiksēti apjomīgi dati par stāvokli katrā konkrētā 
draudzē. No daudzajām lietām, kuras 17. gs. Vid-
zemē ieviesa zviedru iekarotāji, tieši par baznīcu 
regulārajām vizitācijām varam tiem izteikt vis-
lielāko pateicību, jo tās saglabājušas vēsturei ļoti 
vērtīgu informāciju. 

1688. gada Vidzemes baznīcu vizitācijā fiksēts, 
ka Matīšu draudzē bijušas 150 sētas. Savukārt 
1739. gadā vizitācijas komisija tur konstatējusi lī-
dzīgu skaitli — 100 sētu un vēl 40 (kopā 140) — 
starpība ir mazāka par 10%. Jaunpiebalgas drau-
dzē 1689. gadā minēts 170 sētu, bet 1768. gadā 
150 sētu. Raunas draudzē 1688. gadā bija 220 
sētu, bet pēc kara 1740. gadā jau 270 sētu. 

Ilgākā laika griezumā statistikas datos par ie-
dzīvotāju skaitu 17. un 18. gs. novērojamas nelie-
las svārstības un nav gandrīz nekāda iedzīvotāju 
skaita pieauguma. Arī miera gados ik pa laikam 
vērojamas minimālas svārstības abos virzienos. 
Un tas ir dabiski, ņemot vērā tolaik ļoti augsto 
bērnu mirstību jau dzemdībās un pirmajos dzī-
ves gados, augsto sieviešu mirstību dzemdībās, 
kā arī zemo medicīnas līmeni, kad visniecīgākā 
trauma varēja būt nāvējoša. Salīdzinot sētu skai-
tu pirms un pēc kara, jāņem vērā arī tas, ka 18. 
gs. gaitā iedzīvotāju skaits sētās lēnām pieauga. 

To savulaik konstatēja vēsturnieks Edgars 
Dunsdorfs (1904—2002), nedaudz pārsteidzīgi 

secinot: pieaugot iedzīvotāju skaitam, bet zem-
niekam tik svarīgo zirgu un govju skaitam palie-
kot iepriekšējā līmenī, zemnieku rocība saruka, 
un tie kļuva nabadzīgāki. Tomēr, pieaugot saim-
niecībā strādājošo kalpu skaitam, tie nebūtu jā-
rēķina kā saimniekam piederošo zirgu līdzīpaš-
nieki. Igauņu vēsturnieks Juhans Kahks (Juhan 
Kahk, 1928—1998) aiz tiem pašiem skaitļiem ir 
ieraudzījis gluži pretēju tendenci — 18. gs. gai-
tā pieaugot cilvēku skaitam sētā, ir audzis kat-
ras sētas potenciāls, jo tajā ir vairāk darbaroku 
un zemniekam kļuvis vieglāk gan apkopt savu 
zemes gabalu, gan pildīt klaušas muižā. 17. gs. 
vidēji viena sēta varēja rēķināties tikai ar vie-
nu darbaroku pāri, taču 18. gs. saimniecībā jau 
bija vairāk par diviem darbaroku pāriem: kamēr 
viens rāvās muižnieka tīrumā, otrs varēja strā-
dāt savā lauciņā, nodrošinot ģimeni ar maizi 
daudz labāk nekā šķietami tik laimīgajos «zvied-
ru laikos» 17. gs.

Tomēr atgriezīsimies pie mēra un tā upuriem. 
Kā skaidrot šīs svārstības zemnieku skaitā, un vai 
ir pamats runāt par liela mēroga izmiršanu? Un 
kāpēc tik drīz pēc kara iedzīvotāju skaits atgrie-
zies pirmskara līmenī? Zemnieka saime ir darbo-
ties spējīga tikai tad, ja tajā ir pieauguši vīri un 
sievas. Ja tomēr pieņemam, ka karš un mēris pa-
ņēma ļoti daudzu zemnieku dzīvību, kā skaidrot 
vidzemnieku skaita gluži brīnumaino atjaunoša-
nos tik īsā laika posmā — apmēram 20—30 gados? 
Vai varbūt ir pamats runāt par kādu savdabīgu 
seksuālo revolūciju, kuras rezultātā krasi pieau-
gusi dzimstība? Varbūt no citurienes, kur mēris 
bijis saudzīgāks vai pagājis garām, pat neieskato-
ties zemnieku rijās, ievesti migranti? 

Sadzirdot tuvojamies lielgabalu un muskešu 
šāvienus, zemnieki parasti savāca iedzīvi un ar 
ģimeni un lopiem devās nemierīgos laikus pār-
laist mežā, tādējādi uz brīdi pazūdot no statisti-
kas. Karadarbībai norimstot, tie atgriezās mājās. 
Diemžēl pagaidām tas ir vienīgais skaidrojums, 
par kura pareizību vai aplamību varēs spriest tad, 
kad galdā tiks likti jauni pētījumi, kur visai ap-
tuvenā statistika tiks salīdzināta ar reālām aplē-
sēm par iedzīvotāju skaita dabisko pieaugumu 
noteiktā laikā. Tad varēs saņemt atbildi uz jautā-
jumu, vai pēc kara un mēra posta samērā ātri at-
gūtais iedzīvotāju skaits Vidzemē ir dabiskā pie-
auguma sekas, vai tam ir citi cēloņi.

Ierobežotās pārvietošanās iespējas, pat ja bija 
saistītas ar ikdienišķu saimniecības darbu un 
pienākumu pildīšanu, tomēr paplašināja latviešu 
zemnieka apvārsni, veidoja priekšstatu par lat-
viešu apdzīvoto teritoriju, arī radīja iespēju sa-
tikt tautiešus, ar kuriem saprasties kopējai rīcībai, 
kas jau 18. gs. nogalē izpaudās reliģiskajā brāļu 
draudžu kustībā Vidzemē. 

Zemnieku sabiedrība Latvijā 17. un 18. gs., ie-
spējams, ir bijusi mobilāka un arī izturīgāka pret 
kara un mēra radīto postu, nekā līdz šim esam 
domājuši.  Ê
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vēsture

Šogad Februāra revolūcijai Krievijā un tai 
sekojošajām sociālajām un politiskajām trans-
formācijām aprit simt gadu. Cara Nikolaja II 
atteikšanās no troņa un Krievijas impērijas sa-
brukums atšķīra jaunu lappusi ne tikai Krievi-
jas, bet arī Latvijas un latviešu tautas vēsturē, 
radot priekšnoteikumus neatkarīgas valsts iz-
veidošanai. Tiesa, 1917. gada sākumā gan reti 
kurš sapņoja par šādu nākotnes perspektīvu.

Februāra revolūcija nāca negaidīta ne tikai 
Vladimiram Iļjičam Ļeņinam, kurš atradās trim-
dā Šveicē un savas dzīves laikā pat necerēja tādu 
sagaidīt. To negaidīja arī latviešu politiķi un in-
teliģence, kuri bija aizņemti bēgļu apgādes un 
latviešu strēlnieku vienību organizēšanas un 
uzturēšanas darbā. 

Latviešu tautai Pirmais pasaules karš bija no-
darījis neaprakstāmu postu. Karadarbības fron-
te, kura stiepās gar Daugavu, Latvijas teritoriju 
bija sadalījusi divās daļās. Plaukstošā pirmskara 
saimnieciskā dzīve tika izpostīta, kad, bēgot no 
tuvojošās vācu armijas, simtiem tūkstošu bēgļu 
bija spiesti pamest savas mājas. Tāpēc Februā-
ra revolūcija, sākusies tikai mēnesi pēc traģisko 
Ziemassvētku un Janvāra kauju noslēguma, lat-
viešiem deva milzu cerības. Cerības, ka beidzot 
tiks rasta izeja no kara izraisītās katastrofas, kas 
radīja pat eksistenciālus draudus tautai. Cerī-
bas, ka simtiem tūkstošu bēgļu varēs atgriezties 

mājās. Ne velti tieši latviešu bēgļiem turpmāka-
jos gados bija liela loma gan revolucionārajos 
notikumos Krievijā, gan Latvijas ceļā uz neat-
karību.

Bēgļu laiki Latvijā
1914. gada 1. augustā Vācija pieteica karu 

Krievijai. Pirmie šāvieni atskanēja Liepājā, ku-
rai jau otrajā kara dienā uzbruka vācu kreiseri. 
Pilsētā sākās panika, to pameta tūkstošiem ie-
dzīvotāju. Tomēr kara pirmajā vasarā bēgļu ne-
bija daudz. Lielākā daļa latviešu iedzīvotāju t. s. 
Baltijas provincēs (Kurzemē un Vidzemē) bija 
pārliecināti, ka karš ātri noslēgsies ar Krievijas 
uzvaru un ka lielam satraukumam nav pamata.

Jauna un daudz plašāka bēgļu kustība sākās 
1915. gada pavasarī, kad aprīļa beigās Kurzemes 
guberņā ielauzās Vācijas armija. Ceļus Rīgas vir-
zienā pirmie pārpludināja lietuviešu un ebreju 
bēgļi, kurus Krievijas militārās iestādes uzskatī-
ja par potenciāli bīstamiem un, vācu karaspēkam 
iebrūkot Lietuvā, piespieda pamest savas mājas. 
Tiem sekoja arī kurzemnieki un zemgalieši.

Maija pirmajās dienās Jelgavu bija pārpludi-
nājuši bēgļu bari, traucējot karaspēka atkāpša-
nos. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ Krievijas 
militāro vienību komandieri nolēma par katru 
cenu aizstāvēt Jelgavu un 2.—3. maija kaujās, 
piedaloties arī galvenokārt no latviešiem safor-
mētajiem diviem Daugavgrīvas cietokšņa ze-
messargu bataljoniem, atvairīja vācu kavalērijas 
uzbrukumu.

Plašākais bēgļu vilnis vēl tikai sekoja 1915. 
gada jūlijā, kad vācu karaspēks sāka jaunu ofen-
sīvu, kura noslēdzās ar visas Kurzemes un lie-
lākās daļas Zemgales okupāciju. Krievijas armi-
ja, 1915. gada vasarā piedzīvojusi nepārtrauktas 
sakāves, nolēma izmantot t. s. «izdedzinātās ze-
mes» taktiku — atkāpšanās laikā evakuēt vai iz-
nīcināt visus resursus un infrastruktūru, kuru 
pretinieks varētu izmantot kara vajadzībām. Arī 
darbspējīgajiem (dažviet pat visiem) iedzīvotā-
jiem piespiedu kārtā bija jāpamet karadarbības 
rajons, lai pretinieka rokās paliktu tukša, izpos-
tīta teritorija. Rezultātā mūsdienu Polijas, Balt-
krievijas, Lietuvas un Latvijas teritorijā sākās 
plašas evakuācijas un bēgļu kustība, kas aptvēra 
miljoniem cilvēku.

Traģiskākais bija tas, ka Krievijas iestādes, 
pieņemot lēmumu par iedzīvotāju masveida 
pārvietošanu, nebija darījušas gandrīz neko, lai 
to plānveidīgi īstenotu. Latvijas ceļus pārpildīja 
simtiem tūkstošu cilvēku, nebeidzamas pajūgu 
virtenes un mājlopu miljoni. Edvarts Virza dar-
bā Izpostītā Latvija bēgļu plūdus aprakstīja šādi: 
«Ceļi nevarēja uzņemt visu cilvēku bezgalību 
— lieli bari kustējās viņiem blakus caur labību, 
kura tika nolīdzināta līdz ar zemi, (..) izslāpu-
šās mutes dzēra akas sausas, putni apklusa un 
paslēpās, izbiedēti no ratu rīboņas, soļu trok-
šņiem, cilvēku balsīm un lopu māvieniem, kas 
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skanēja pa visiem ceļiem, pa kuriem stiepās ratu 
rindas desmitām verstu garumā.»

Krievijas varas iestādes nebija parūpējušās ne 
par bēgļu pienācīgu ēdināšanu, ne par sanitā-
ro aprūpi, ne par izvietošanu tālākā aizmugurē. 
Lielākā daļa austrumu virzienā klīda bezmēr-
ķīgi, nezinot, kur liktenis aiznesīs. Naudas trū-
kums vai bažas par neizbēgamajām armijas rek-
vizīcijām lika bēgļiem par niecīgām summām 
izpārdot savu īpašumu. Pilsētās un lauku apga-
balos, kurus sasniedza bēgļu straumes, vairāk-
kārt pieauga cenas. Trūcīgie bēgļi, kuru statusā 
ļoti ātri varēja tikt arī agrāk turīgie Kurzemes 
un Zemgales saimnieki, nonāca pilnīgā bezize-
jā. Grūtajā un haotiskajā ceļā daudzi saslima, 
nomira, pazaudēja savus tuviniekus, nozaudēja 
naudu un dokumentus.

Varas iestādes centās bēgļu straumes aizvir-
zīt tālāk no Rīgas un vēlāk arī no citām lielā-
kajām Krievijas pilsētām. Vairākkārt atkārtojās 
neveiksmīgi mēģinājumi aizliegt bēgļiem ieras-
ties lielpilsētās vai arī tās iztīrīt no jau esošajiem 
pūļiem. Jo tālāk Krievijas iekšienē, jo mazāk vie-
tējās varas iestādes bija gatavas organizēt bēg-
ļu izmitināšanu un aprūpi. Kādā Vitebskas gu-
berņas bēgļu nometnē 1915. gada vasaras beigās 
dienā nomira vidēji 14 latviešu bēgļu.

Sākotnēji latviešu prese atbalstīja bēgļu kus-
tību, uzkurinot bailes no vācu armijas un izpla-

tot dažādas baumas. Līdzīgi kā Jāņa Goldmaņa 
kara sākumā Krievijas parlamentā teiktajā runā 
un latviešu strēlnieku bataljonu veidošanas lai-
kā, latviešu pilsoniskās aprindas un inteliģence 
centās demonstrēt patriotismu un absolūtu lo-
jalitāti cara režīmam. Tikai augustā un septem-
brī, kad posts kļuva acīmredzams, arvien skaļāk 
atskanēja balsis, kas aicināja apturēt vai ierobe-
žot došanos bēgļos.

1915. gada jūlija beigās, gandrīz vienlaikus ar 
latviešu strēlnieku bataljonu formēšanas sāku-
mu, sākās Rīgas pilsētas evakuācija. 10. augus-
tā sekoja rīkojums par Daugavpils evakuāciju. 
1.  augustā Rīgu pameta valsts iestādes, bruņ-
niecības kanceleja, kara slimnīcas un skolas. 
Mēneša laikā vairāk nekā 15 tūkstošos vagonu 
no Rīgas izveda lielu daļu pilsētas fabrikas ie-
kārtu, bet vēl 2000 vagonos — Rīgas strādniekus 
ar ģimenēm (pirmajā mēnesī evakuēto skaits 
sasniedza 60—70 tūkstošus). Pirmās evakuēja 
militārās rūpnīcas, tad tekstila, konservu un al-
kohola ražotnes. Dažu mēnešu laikā varenais 
Rīgas rūpniecības rajons, kas bija trešais lielā-
kais Krievijā, atpaliekot tikai no Maskavas un 
Petrogradas (mūsdienu Sanktpēterburgas), bija 
pilnīgi izpostīts. Arī evakuācija notika haotis-
ki, bez skaidra plāna. Rakstot par evakuācijas 
nodarītajiem zaudējumiem, dažādi autori min 
skaitļus no 300 miljoniem līdz pat miljardam 
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zelta rubļu, kas bija fantastiska summa.
Rīgas evakuācija turpinājās vairākus mēne-

šus. No pilsētas izveda pārtikas un izejvielu krā-
jumus, mācību iestādes, bibliotēkas, muzejus, 
apgaismes piederumus, ugunsdzēsēju ierīces, 
transportlīdzekļus, darbgaldus, šujmašīnas u. c. 
Evakuācijas gaitā demontēja pieminekļus, baz-
nīcu zvanus un pat vara jumtus. Rīgā nedrīk- 
stēja atstāt neko, ko pretinieks varētu izmantot 
kara vajadzībām. Evakuācijas rezultātā Rīgas ie-
dzīvotāju skaits saruka vairāk nekā uz pusi. No 
1913. gadā Rīgā dzīvojušajiem 507 tūkstošiem 
iedzīvotāju 1917. gada augustā bija palicis tikai 
231 tūkstotis. Strādnieku skaits samazinājās no 
aptuveni simt tūkstošiem līdz nieka trim tūk-
stošiem.

Evakuējamo strādnieku un viņu ģimeņu lik-
tenis bija neapskaužams. Pretēji instrukcijām 
tiem neļāva ņemt līdzi personīgās mantas. Ie-
kraušanu ešelonos nācās gaidīt zem klajas de-
bess divas un pat trīs dienas. Cilvēku pārvieto-
šanai izmantoja nevis pasažieru, bet vienkāršus 
neapkurināmus preču vagonus, ievietoja tajos 
pa 25—35 cilvēkiem, arī bērnus un sirmgalvjus. 
Ceļā uz attālākām Krievijas pilsētām trūka pār-
tikas un daudzi strādnieki vai viņu ģimenes lo-
cekļi saslima un nomira. Ierodoties galapunktā, 
lielākajai daļai strādnieku vairs nebija ne darba, 
ne iztikas. Tikai aptuveni ceturtā daļa no Latvi-
jas evakuēto rūpnīcu Krievijā atjaunoja darbu. 
Pārējo rūpnīcu vērtīgās iekārtas tā arī palika ne-
izkrautas dažādās Krievijas dzelzceļa stacijās un 
aizgāja zudībā.

Precīzs Latviju pametušo bēgļu un evakuē-
to skaits nav zināms. Tiek lēsts, ka bēgļu kop-
skaits bija aptuveni 700—850 tūkstoši cilvēku, 
bet evakuēto — 200—250 tūkstoši. Vēl apmē-
ram 120—250 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju bija 
iesaukti kara dienestā. 1915. gada septembrī no 
pirmskara 812 tūkstošiem Kurzemes guberņā 
bija palikuši 245 tūkstoši iedzīvotāju. Kara lai-
kā kopējais Latvijas iedzīvotāju skaits saruka no 
aptuveni 2,5—2,6 miljoniem līdz 1,3 miljoniem.
 
Latviešu bēgļi Krievijā

Lielākā daļa Kurzemes un Zemgales bēgļu 
nepalika Vidzemē vai Latgalē, bet devās tālāk 
uz austrumiem. Pēc oficiālajiem datiem, 1916. 
gada sākumā Baltijas guberņu neokupētajā daļā 
(Igaunijā un Vidzemē) bija reģistrēti 149  775, 
bet pārējā Krievijā 109 449 latviešu bēgļi. Taču 
lielākā daļa bēgļu nebija reģistrēti. Cilvēki, kuri 
par savu galamērķi bija izvēlējušies lielās Krie-
vijas pilsētas, izvairījās no reģistrācijas, lai vē-
lāk tos būtu sarežģītāk deportēt. Aptuveni divas 
trešdaļas bēgļu jukās bija arī nozaudējuši do-
kumentus un rezultātā nonāca neapskaužamā 
situācijā — bez iespējām saņemt pabalstus un 
naktsmītnes.

Kaut arī vairāk nekā gadsimts (Vidzemē pat 
divi gadsimti) bija pavadīts plašās Krievijas im-

pērijas sastāvā, krievu valoda un kultūra lielā-
kajai latviešu bēgļu daļai bija pilnīgi sveša. Sa-
vukārt daudzi krievi latviešus, kuri runāja svešā 
valodā un vairums bija luterāņi, uzskatīja par 
vāciešiem. Bēgļu organizāciju kongresā, pie-
mēram, konstatēja, ka «bieži atgadās, ka krievu 
zemnieki notur latviešus par vāciešiem un iztu-
ras pret viņiem naidīgi».

Nelaimīgā kārtā pirmais latviešu bēgļu kus-
tības vilnis hronoloģiski sakrita ar plašajiem 
grautiņiem Maskavā, kas bija vērsti pret vie-
tējiem vāciešiem un austriešiem. 28.—29. mai-
ja grautiņos cieta arī vairāki latviešu tirgotāji, 
kuru uzvārdi satrakotajam pūlim izklausījās vā-
ciski. Kādu latvietim piederošu tirgotavu «lau-
pīja visu dienu, visu nakti un nākošajā dienā līdz 
pusdienai». Prese rakstīja: «Latviešiem jāpanes 
viss naida izplūdums, kāds beidzamā laikā pie 
krieviem novērojams pret vāciešiem.» Latviešu 
bēgļiem, kuri, paļaujoties uz varas iestāžu rīko-
jumiem, bija atstājuši visu savu iedzīvi un ceļā 
piedzīvojuši milzu grūtības, nonākšana svešā un 
naidīgā vidē radīja lielas adaptācijas problēmas. 
Pēc laikabiedru vērtējuma, «materiāli, morālis-
ki un psihiski satriektus, dzīves vilnis iesvieda 
bēgļus tai milzīgajā vilku midzenī, ko citādi sauc 
par armijas «aizmuguri» vai «aizfronti».» Attiek-
sme pret latviešu bēgļiem nedaudz uzlabojās 
1915. gada beigās un 1916. gadā, kad vispārēju 
atzinību par kaujās parādīto varonību izpelnījās 
latviešu strēlnieki.

1916. gada 1. novembrī Krievijā saskaitīja pa-
visam 3 573 471 bēgli. Tiesa, tie bija tikai oficiāli 
reģistrētie bēgļi. Kopējo bēgļu skaitu lēsa ap 5—7 
miljoniem cilvēku, no tiem latvieši veidoja ap-
tuveni 10%. Neapšaubāmi, tik lielas bēgļu masas 
Krievijas varas iestādes nebija gaidījušas un ne-
zināja, ko ar tām iesākt. Bēgļu uzturēšana mak-
sāja dārgi, viņi papildināja trūkumcietēju armi-
ju un veicināja lipīgo slimību (šarlaka, difterijas 
un baku) izplatību. Jau 1915. gada augusta bei-
gās Krievijas valdība atzina, ka cilvēku piespie-
du izraidīšana ir izraisījusi haosu valsts iekšējā 
dzīvē, radot pat apdraudējumu valstij, un tādēļ 
bēgļu straume par katru cenu jāaptur. Krievijā 
nevienam nebija vajadzīgi jauni saniknotu bēg-
ļu plūdi.

Krievijas varas iestādes nespēja tikt galā ar 
bēgļu aprūpi, tādēļ to nācās uzņemties dažādām 
sabiedriskajām organizācijām. Līdzās citām 
bēgļu kustības skartajām impērijas tautībām 
arī latviešu nevalstiskās organizācijas iesaistījās 
šajā darbā. 1915. gada 12.—13. septembrī 83 lat-
viešu bēgļu apgādāšanas organizāciju pārstāvji 
pulcējās uz Latviešu bēgļu apgādāšanas organi-
zāciju priekšstāvju kongresu, lai kopīgi risinātu 
samilzušās problēmas. Abas lielākās konkurējo-
šās latviešu bēgļu aprūpes organizācijas — Rīgas 
Lauksaimnieku centrālbiedrības Bēgļu apgādā-
šanas nodaļa un Baltijas Lauksaimnieku ekono-
miskās sabiedrības atbalstītā biedrība Dzimtene 
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— apvienoja savus spēkus. Kongress izveidoja 
Centrālo komiteju, kas koordinēja latviešu bēg-
ļu organizāciju darbu visā impērijā. Kongress, 
kurā nolasītie ziņojumi spilgti atainoja bēgļu 
vidū valdošo sarūgtinājumu un bezcerību, pie-
ņēma arī rezolūciju, iesakot Latvijā palikušajiem 
iedzīvotājiem turpmāk atturēties no bēgšanas.

Latviešu bēgļu aprūpes organizācijas veica 
milzu darbu. Bēgļu apgādāšanas Centrālkomi-
teja koordinēja 252 organizāciju darbību (113 no 
tām darbojās  Krievijā). Centrālkomitejas uztu-
rētajās patversmēs dzīvoja 11 047 personas, to 
skaitā 4967 bērni. Tika organizēta bēgļu baroša-
na un veselības aprūpe (Centrālkomiteja uztu-
rēja 25 lazaretes), bērniem nodrošināta izglītība 
(Centrālkomiteja uzturēja 54 skolas), meklētas 
un radītas darbavietas. Visi šie nepieciešamie 
pasākumi izmaksāja ļoti dārgi. Galvenais ienā-
kumu avots bija Krievijas valdības piešķirtā fi-
nansiālā palīdzība. Pavisam kara gados latviešu 
bēgļu aprūpei valdība piešķīra 25 miljonus zelta 
rubļu. Tā bija ievērojama summa, tomēr, ņemot 
vērā bēgļu lielo skaitu, ar to nebija pietiekami, 
lai nodrošinātu pat pienācīgu pabalstu izmaksu. 
Lielākoties bēgļi saņēma ne vairāk par 10 rub-
ļiem mēnesī.

Latviešu bēgļu un evakuēto strādnieku grū-
tie dzīves apstākļi radīja augsni viņu radikalizā-
cijai. Tas attiecās arī uz Petrogradas latviešiem, 

kuri kļuva par Februāra revolūcijas aculiecinie-
kiem un dalībniekiem. 1915. gadā uz Krievijas 
galvaspilsētu bija evakuēti ap 50—60  tūksto-
šiem latviešu strādnieku ar ģimenēm. Daudzi 
aktīvi iesaistījās revolucionārajos notikumos, 
kas sākās 8. martā (pēc vecā stila 23. februārī). 
Jau pirmajos mītiņos piedalījās latvieši no Aivaz, 
Jaunais Lesners u. c. rūpnīcām. Langenzippen rūp-
nīcas strādnieku kolonnu demonstrācijā vadīja 
Jānis Lepse. Nākamajās dienās sākās demons-
trantu sadursmes ar policiju, kas pārauga bari-
kāžu kaujās un visbeidzot Petrogradas garnizo-
na bruņotā dumpī. Putilova rūpnīcas frēzētavas 
ceha strādniekus cīņā ar policiju vadīja Augusts 
Bērzups. Alfrēds Lācis no evakuētajiem dzelz-
ceļa latviešu strādniekiem bija izveidojis apmē-
ram 40 vīru lielu bruņotu vienību, kura iesais-
tījās sadursmēs ar policiju Nikolaja stacijas un 
Obvodnija kanāla rajonā.

Latviešu strādnieku vidū lielinieku tobrīd gan 
bija maz. Kopumā Petrogradā revolūcijas sāku-
mā darbojās 11 latviešu lielinieku pulciņi ar 140 
biedriem. Tie gan veidoja veselus 7% no galvas-
pilsētas lielinieciskās organizācijas, tomēr uz 
kopējā demonstrantu un nemiernieku fona bija 
niecīgs skaits. Haotiskajā un lielā mērā apolitis-
kajā strādnieku, inteliģences un armijas dumpī 
uz āru lauzās neapmierinātība ar grūtajiem dzī-
ves apstākļiem, pretkara noskaņojums, brīvības 
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alkas un naids pret cara patvaldību, kuru vaino-
ja visās nebūšanās. 

15. martā cars Nikolajs II atteicās no troņa. 
Revolūcija bija uzvarējusi.

Latviešu bēgļi vēstures krustcelēs
Februāra revolūcijas uzvara dzimtenē pali-

kušajiem un svešumā aizklīdušajiem Latvijas 
iedzīvotājiem nesa jaunus izaicinājumus. Vecā 
iekārta bija sabrukusi, un latviešu nācijai bija jā-
meklē izeja no kara radītā katastrofālā stāvokļa. 
Krievijā revolūcija bija radījusi tā saukto divval-
dības situāciju, kad vara bija koncentrēta divos 
centros — liberāli pilsoniskās Krievijas Pagaidu 
valdības un kreisi orientētās Petrogradas strād-
nieku un zaldātu deputātu padomes rokās. Arī 
latviešu sabiedrībā 1917. gadā notika dziļa šķel-
šanās, savstarpēji cīnoties pilsoniski nacionāla-
jiem un sociālistiski internacionālajiem virzie-
niem. Bēgļi atradās abu šo virzienu avangardā.

Bēgļi un Latvijas neatkarības ideja
Visai bieži, runājot par bēgļu kustību Pirmā 

pasaules kara laikā, pētnieki atzīmē tās neap-
strīdamo lomu nacionālās kustības formēšanā 
un attīstībā. Patiesi, lietuviešu un poļu bēgļu or-
ganizācijas kļuva par ievērojamiem nacionāla-
jiem centriem, kuriem bija svarīga loma šo nāci-
ju neatkarības centienos. Arī latviešu bēgļu vidū 
1917. gadā pirmo reizi plašāk tika pausta prasī-
ba pēc Latvijas neatkarības. Maskavas latvie-
šu bēgļu inteliģences aprindās (J. Akuraters, L. 
Laicens, J. Bankavs, E. Blanks u. c.) , kas grupē-
jās ap laikrakstu Dzimtenes Atbalss, veidojās spē-
cīgs nacionālisma centrs. Šeit Latvijas politiskās 
autonomijas prasība atklāti izskanēja jau pirms 
Februāra revolūcijas. Un pēc tās prasības tikai 
pieauga. Maija beigās presē parādījās mājieni 
par iespējamu Latvijas neatkarību tālākā nākot-
nē, jūnijā jau skanēja aicinājumi sadalīt Krieviju, 
bet jūlijā — par suverēnas Latvijas izveidošanu.

Neatkarības idejas attīstības kontekstā jāmin 
divi apstākļi. Pirmkārt, tā attīstījās paralēli ar 
Krievijas Pagaidu valdības pieaugošo politisko 
nevarību un arvien sliktāku bēgļu apgādi. Val-
dība nelielos bēgļu pabalstus arvien samazināja 
un dažkārt pat neizmaksāja. Arī citās darbības 
jomās Pagaidu valdība izrādījās rīcības nespējī-
ga. Armija zaudēja kaujas spējas, ekonomiskā si-
tuācija strauji pasliktinājās, pieauga noziedzība, 
un visi svarīgie lēmumi nacionālajos un agrāra-
jos jautājumos tika atlikti līdz Krievijas Satver-
smes sapulces sanākšanai.

Otrkārt, lai gan Krievijā valdošais haoss un 
gaidāmais sabrukums kļuva arvien acīmredza-
māks, lielākā daļa latviešu pilsonisko politiķu 
un inteliģence izrādīja pārsteidzošu pasivitā-
ti. Pēc revolūcijas tie turpināja izvirzīt tās pašas 
vecās prasības — pašvaldību un administratīvo 
reformu, bieži vien kautrējoties pat pieminēt 
vārdu «autonomija», nemaz nerunājot par neat-

karības prasības izvirzīšanu. Tas daudzos raisīja 
neizpratni un pat asu kritiku, piemēram, no jau 
minētajām Maskavas bēgļu aprindām. Tomēr, 
rūpīgāk iepazīstoties ar tā laika apstākļiem, šī 
piesardzība ir labi saprotama.

Vidzemē un Latgalē, kas tobrīd atradās pie-
frontes joslā, un Krievijas galvaspilsētā Petro- 
gradā, kur tolaik pulcējās latviešu politiskā eli-
te, nevarēja atļauties runāt par tik radikālām 
idejām, kā to darīja «maskavieši». Neatkarības 
idejas sludināšana nozīmētu atklātu konfliktu 
ar Krievijas Pagaidu valdību, no kuras labvēlī-
bas pilnībā bija atkarīga gan plašās latviešu bēg-
ļu apgādes sistēmas pastāvēšana, gan latviešu 
strēlnieku pulku liktenis. Neatkarības prasība 
iznīcinātu iepriekšējos gados paveikto darbu, 
apdraudētu bēgļu organizāciju pastāvēšanu un 
simtiem tūkstošu latviešu bēgļu apgādi. Bēg-
ļu organizācijas bija politiskā un arī finansiālā 
ziņā nozīmīgākie tā laika latviešu centri ar tūk-
stošiem darbinieku un miljoniem rubļu lieliem 
kapitāliem. Tomēr jāatzīst, ka centieni par katru 
cenu saglabāt labas attiecības ar Krievijas Pagai-
du valdību 1917. gadā ievērojami mazināja pil-
sonisko politiķu autoritāti bēgļu vidū.

Tikai 1917. gada otrās puses dramatiskie noti-
kumi lika latviešu politiķiem un bēgļu organizā-
ciju vadītājiem mainīt savu nostāju. Rīgas zau-
dēšana, Krievijas Pagaidu valdības kategoriskā 
atteikšanās apspriest Latvijas autonomijas jau-
tājumu, lielinieku apvērsums, miera sarunas ar 
Vāciju un Krievijas Satversmes sapulces padzī-
šana galu galā mudināja vairākumu nosvērties 
par labu Latvijas neatkarības idejai. 

1918. gada 30. janvārī Latviešu Pagaidu na-
cionālā padome, kurā aktīvi piedalījās bēgļu or-
ganizācijas, pieņēma rezolūciju, kurā deklarēja 
nepieciešamību izveidot neatkarīgu Latvijas val-
sti. Atdalīšanās no lielinieciskās Krievijas, kura 
noslēdza separātu mieru ar Vāciju, un Antantes 
valstu atbalsts kļuva par vienīgo cerību atbrīvot 
Latviju no vācu okupācijas un saglabāt iespēju 
bēgļiem pēc kara atgriezties dzimtenē. Zīmīgi, ka 
no bēgļu organizāciju vidus nāca daudzi vēlā-
kie Latvijas Republikas valstsvīri (J. Čakste, Z. A. 
Meierovics, J. Goldmanis, J. Zālītis, A. Bergs u. c.). 
Simtiem tūkstošu bēgļu apgādāšana viņiem bija 
devusi neatsveramu organizatorisko pieredzi, 
kas vēlāk lieti noderēja savas valsts veidošanā.

Latviešu bēgļi un lielinieki
Dzīves apstākļiem pasliktinoties un nesagai-

dot no pilsoniskajiem politiķiem jaunas idejas 
katastrofālās situācijas pārvarēšanai, latviešu 
bēgļu vairākums kļuva par viegliem lielinieku 
aģitācijas upuriem. Lielinieki, kuri 1915. gadā 
apzināti bija atteikušies no dalības bēgļu apgā-
dē, pēc Februāra revolūcijas tālredzīgi saskatīja 
bēgļu masās politiski nozīmīgu un viegli mani-
pulējamu objektu. Viņu saukļi par maizi, zemi, 
tautu pašnoteikšanos un it sevišķi par mieru 
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krājums

aizrāva daudzus. Lozungs par mieru bez kontri-
būcijām un aneksijām, lai gan pilnīgi utopisks, 
nozīmētu bēgļiem tūlītēju iespēju atgriezties 
dzimtenē.

Ietekmi bēgļu vidū lielinieki nodrošināja arī 
ar iznīcinošu kritiku, kuru vērsa pret pastāvo-
šajām bēgļu organizācijām. Lielinieki tām pār-
meta nesamērīgi augstās darbinieku un vadītāju 
algas, kas desmitiem reižu pārsniedza bēgļu sa-
ņemtos pabalstus. Darbinieki arī nebija pakļau-
ti mobilizācijām. Bēgļu organizācijas, pēc lieli-
nieku domām, nebija pietiekami demokrātiskas. 
Pašu bēgļu līdzdalība to darbā reti bija iespē-
jama. Lielinieki aicināja demokratizēt bēgļu pa-
līdzību un efektīvāk izmantot to rīcībā esošos 
resursus.

Pateicoties aktīvajai aģitācijai, lielinieku 
skaits latviešu vidū Krievijā 1917. gadā strau-
ji auga: Petrogradā no 140 cilvēkiem 1917. gada 
sākumā līdz 700 aprīlī un 2000 jūlijā. Maskavā, 
kur 1916. gadā dzīvoja 40—50 tūkstoši latviešu, 
bija aptuveni 200 lielinieku. 1917. gada oktob-
rī latviešu lielinieku skaits tur jau pārsniedza 
tūkstoti. Latviešu lielinieku pulciņi sāka veido-
ties arī daudzās citās Krievijas pilsētās. Samarā 
izveidojās latviešu sekcija ar 60 biedriem. Ufas 
latviešu lielinieku sekcijā 1917. gada vasarā bija 
100 cilvēku. Tā paša gada beigās un 1918. gada 
sākumā latviešu lielinieku organizācijās Krievi-
jā, Ukrainā un Kaukāzā pavisam bija 9500 bied-
ru. Visu 1917. gadu latviešu vidū Krievijā bija 
vairāk lielinieku partijas biedru nekā dzimtenē.

Daudzi Krievijā dzīvojošie latvieši gada otrajā 
pusē iesaistījās lielinieku organizētajā Sarkanajā 
gvardē, kurai bija liela loma Ļeņina inspirēta-
jā 1917. gada 7. novembra apvērsumā. Latviešu 
strādnieki no Deka, Herca, Krievu-Baltijas motoru, 
Aivaz un citām rūpnīcām piedalījās Ziemas pils 
ieņemšanā. Petrogradas Narvas rajona Latviešu 
strādnieku kluba sarkangvardu nodaļa apsar-
gāja Smoļniju. Latviešu lielinieki organizēja arī 

Sarkano gvardi Maskavā (J. Pieče), Tulā (F. Bun-
duriņš), Kalugā (P. Vītoliņš), Kostromā (J. Kul-
pe), Kazaņā (K. Grasis) u. c. 350 kaujinieku lie-
lā latviešu sarkangvardu družīna piedalījās ielu 
kaujās Maskavā. Jau pēc lielinieku apvērsuma 
no daudzajām latviešu sarkangvardu nodaļām 
formēja atsevišķas Sarkanās armijas vienības. 
Tās līdzās latviešu strēlnieku pulkiem lielinieki 
izmantoja kārtības uzturēšanā, dažādu nemieru 
apspiešanā un pārtikas atņemšanā zemniekiem.

Neraugoties uz latviešu strādnieku un bēg-
ļu aktīvo atbalstu lieliniekiem, pēc 7. novembra 
apvērsuma bēgļu stāvoklis strauji pasliktinājās. 
Lielinieki iznīcināja nacionālās bēgļu palīdzības 
organizācijas, un Padomju Krievijas valsts kase 
izrādījās vēl tukšāka nekā Krievijas Pagaidu val-
dības laikā. Trūkstot līdzekļiem, lielinieki aiz-
mirsa agrākos solījumus un sāka vainot bēgļus, 
ka tie pārkāpjot vienlīdzības principus, jo saņe-
mot pabalstus, kuri nepienākas vietējiem trūcī-
gajiem iedzīvotājiem. 

Līdz ar lielinieku nākšanu pie varas bēgļu ap-
gāde pilnīgi sabruka un nostādīja simtiem tūk-
stošu latviešu ļoti grūtā stāvoklī. Var pat teikt, 
ka lielinieku vara padarīja tos par ķīlniekiem, 
jo bieži vien vienīgā alternatīva bada nāvei bija 
darbs padomju iestādēs (tajā skaitā represīvajās) 
vai iestāšanās Latviešu padomju strēlnieku di-
vīzijā (t. s. «sarkanie» latviešu strēlnieki). Tās sa-
stāva lielāko daļu veidoja tieši evakuētie strād-
nieki un latviešu bēgļi.

Sevišķi liels brīvprātīgo pieplūdums latvie-
šu divīzijā bija 1918. gada rudenī, kad lielinie-
ki strēlniekus sūtīja karagājienā uz Baltiju. Dau-
dziem dienests «sarkanajā» divīzijā vai padomju 
iestādēs kļuva par vienīgo iespēju atgriezties 
dzimtenē. Lielinieki bija apturējuši bēgļu reeva-
kuāciju (pusgada laikā Vidzemē atgriezās tikai 
5087 bēgļi) , tādēļ daudzi meklēja aplinkus ce-
ļus. Te minama arī kāda traģiski kurioza epizo-
de, kad Viskrievijas Ārkārtas komisijas («čekas») 
vadība aizliedza savus darbiniekus komandēt 
uz Padomju Latviju. Jo gandrīz visi latviešu če-
kisti izrādīja vēlmi pamest šo iestādi un doties 
uz dzimteni, bet tas draudēja ar pilnīgu «čekas» 
darba paralīzi.

Februāra revolūcija radikalizēja un politizē-
ja Latvijas sabiedrību un latviešu bēgļus Krie-
vijā. Līdzīgi procesi notika arī poļu, ebreju un 
citu tautību bēgļu vidū. Bēgšanas laikā un pēc 
tam Krievijā piedzīvotais vairākumu noskaņoja 
naidīgi pret Krievijā pastāvējušo «veco» iekār-
tu un pašu Krieviju. No vienas puses, izpaudās 
Latvijas neatkarības centieni, no otras puses, — 
atbalsts lieliniekiem. Vairumam iedzīvotāju, kas 
bija nonākuši Krievijā bēgļu gaitās vai evakuāci-
jas rezultātā, iespēja atgriezties dzimtenē  radās 
tikai pēc 1918. gada 18. novembrī proklamētās 
Latvijas Republikas uzvaras Neatkarības karā 
un miera noslēgšanas ar Padomju Krieviju 1920. 
gada 11. augustā. Ê
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eseja

Vārds «postironija» ielauzās angļu valodā pagā-
jušā gadsimta 90. gados, kārtējo reizi apliecinot, 
ka post-postmodernās un post-post-postmo-
dernās estētikas formulētājiem drīz būs nepie-
ciešams kalkulators saražoto priedēkļu skaitī-
šanai. Taču jēdziena patiesais uzvaras gājiens pa 
nopietnu pētījumu lapaspusēm sākās pēc tam, 
kad tas parādījās Aleksa Šakāra romānā Mežone.  
Romāns, kura darbība norisinās tuvā nākotnē 
kādā izdomātā Amerikas pilsētiņā, prognozēja 
komercijas un patērētāju sabiedrības spēju ab-
sorbēt tās kritiķu jaunā patiesuma meklējumus 
tikpat viegli, kā tā bija absorbējusi viņu ironiju. 
2001. gada 10. septembrī, nedēļu pirms romāna 
nonākšanas pārdošanā, Šakārs piedalījās grā-
matas redaktora bērēs Ņujorkā. Nākamajā die-
nā viņam bija jāatgriežas Čikāgā, taču uz lidostu 
viņš tā arī neaizbrauca, bet no savu vecāku mājas 
jumta noskatījās, kā sabrūk Pasaules Tirdzniecī-
bas centra debesskrāpji. Tā brīža analītika romā-
nu pasludināja par vienas dienas laikā noveco-
jušu un tā tematiku — par vairs neaktuālu. Tiesa, 
piekrītot romānā paustajai domai, ka ironijas 
laikmets ir beidzies, un paziņojot, ka tagad ir arī 
konkrēts datums, ko iekalt uz tā kapakmeņa.

Apstāklī, ka šis datums sakrita ar Dzejas die-
nām Latvijā un pasākumu, kurā autopacēlājs 
neveikli centās Raiņa piemineklim uzlikt gal-
vā lauru vainagu, var saskatīt arī kādu perversu 
simbolismu, taču savu ironisko dabu Esplanādē 
novērotās manipulācijas zaudēja tikai pēc šī noti-
kuma liecinieku pārnākšanas mājās un televizora 
ieslēgšanas. Postironija vēlas būt nāvīgi nopietna 
un atšķirībā no ironijas nokaut smieklus — arī 
iekšējos. Reizēm arī burtiski. Paturēsim prātā, ka 
ekvivalentu šoku no postironijas laikmeta sāku-
ma Eiropa piedzīvoja pēc brutālās karikatūristu 
nogalināšanas žurnālā Charlie Hebdo. 

Mēģinājums izmest ironiķi no tā komforta 
zonas raksturīgs arī metaironijai — ironijai par 
pašu ironiju. Līdzīgi kā dubultā nolieguma for-
ma dažās valodās veido apstiprinājumu un divu 
negatīvu skaitļu reizinājums ir pozitīvs skaitlis, 
metaironija neitralizē autora ironisko pozīciju, 
signalizējot par atklāta, nepastarpināta vēstījuma 

atjaunošanas centieniem laikā, kad atgriešanās 
pie tās bez iegūtās ironiskās pieredzes vairs nav 
iespējama.

Vēl par postironiju mēdz runāt attiecībā uz 
situācijām, kas laika gaitā zaudējušas tajās ie-
likto ironisko nozīmi un lielā daļā sabiedrības 
tiek uztvertas tieši. Kad Šakārs 2000. gadā rak-
stīja savu romānu, viņš nevarēja pat iedomāties, 
ka viņa ironija par mārketinga spēju pārdot jeb-
ko — produkts ar, kā tobrīd šķita, absurdu no-
saukumu «diētisks ūdens» — kādreiz parādīsies 
lielveikalu plauktos, liekot svara vērotājiem visā 
pasaulē svārstīties izvēlē starp «diētisku ūdeni ar 
samazinātu kaloriju daudzumu» un «superdiē-
tisku ūdeni». Arī Latvijas iedzīvotāji, satrauku-
šies par parastā dzeramā ūdens radītajiem liekā 
svara draudiem, centās neatpalikt un iegādāties 
vietējā ražotāja diētisko ūdeni Marina. Un, jā, kad 
Simpsonu veidotāji tajā pašā gadā vienā no sēri-
jām Donaldu Trampu padarīja par Amerikas pre-
zidentu, viņiem arī likās, ka tā ir ironija. 

Ironijai postmodernajā konceptā bija atvēlēta 
imūnsistēmas loma — neļaut kritiskam prātam 
nonākt dogmatisma slazdos, taču mēģinājums 
pasludināt objektīvu patiesību trūkumu par ob-
jektīvu patiesību saturēja iekšēju pretrunu, un tai 
agri vai vēlu bija jānoved pie ideoloģiska rakstura 
problēmām. 90. gados jokoja, ka nākamais ASV 
prezidents būs vienkājaina, melnādaina lezbiete. 
Un vēl pirms dažiem gadiem mēs tiešām vērotu, 
kā pirmo prezidentu afroamerikāni Amerikā no-
maina pirmā prezidente sieviete, taču paradig-
mas izirst ātrāk, nekā paspēj realizēties, un Bal-
tajā namā lepni ienāk tās pilnīgs antipods. Ienāk, 
pateicoties tam, ka pozicionējis sevi kā politko-
rektuma, multikulturālisma un globālisma preti-
nieku, seksistu un rasistu. Jo arī imigrantu nācijā 
var briest pārliecība, ka valsti apdraud imigran-
ti un glābt to var vienīgi Lielais Ķīnas mūris uz 
robežas ar Meksiku un visu neeiropiešu, vietējos 
indiāņus ieskaitot, deportācija uz citu kontinen-
tu. Ironiju te meklēt lieki, jo postironijas laikme-
tā ironija tiek uztverta kā sevi diskreditējusi pa-
rādība.

Amerikas pamatiedzīvotājiem, činukiem un 
kvinoltiem, ir leģenda par vīru, kura jaunā sieva 
slēpa seju aiz matiem un nekad nesmējās. Cilts 
triksteris, zobgalis vārdā Zilais Sīlis, pastāvīgi ķir-
cināja kautrīgo meiteni, līdz tā neizturēja, aizve-
da vīru uz mežu un lika tur nogaidīt. Atgriezu-
sies apmetnē, viņa sapulcēja ļaudis un iesmējās, 
un visi ieraudzīja, ka viņas mute ir pilna tārpiem, 
bet zobos rēgojas līķu gaļa un mati. Piecas reizes 
viņa smējās, un pēc piektās reizes apkārtnē nebija 
vairs neviena izdzīvojušā. Kad briesmone beidza 
maltīti, netālu no apmetnes viņa ieraudzīja savu 
vīru, kurš bija nācis slepus skatīties, izdzirdējis 
sievas smieklus un nu gulēja miris. Briesmone 
apēda arī viņu, bet paglabāja grozā vīra ģenitāli-
jas, un vēlāk viņai piedzima dvīņi, činuku un kvi-
noltu mītiskie kultūrvaroņi. Ê
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