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Augusta nogalē, lietainajai vasarai izskanot ar 
dažām saules piepildītām dienām, Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā atklāja pastāvīgo ekspozī-
ciju Grāmata Latvijā. Tās vēstījuma satvaru veido 
vairāki tematiskie loki: hronoloģija, maņas, vara 
un gars, parādot kādu no grāmatas radīšanas un 
lietošanas aspektiem. Eiropas tradīcijā lasīšanas 
vēsture ir arī nācijas veidošanās vēsture, kas sā-
kās jau ilgi pirms valsts izveidošanas. Rakstītās 
kultūras nozīme šajā procesā ir vispārzināma, un 
arī tādēļ Ernsta Glika veiktais Bībeles tulkojums 
izstādē tiek godināts ne tikai kā sava laikmeta 
latviešu valodas liecība. Ir teksti, kuru ienākšana 
valodas vidē rada kultūras apvērsumu, un teksti, 
kas ieliek pamatus nākamajam valodas un tautas 
attīstības pakāpienam.

Gara un varas saspēle raksturīga ikvienam 
laikmetam, un grāmatniecības nozarē tā atspo-
guļojas ne mazāk izteiksmīgi kā politisko insti-
tūciju un organizāciju vēsturē. No brāļu draudžu 
rokrakstu literatūras un jaunlatviešu centieniem 
radīt no kultūras aizbildniecības neatkarīgu lat-
viešu presi un grāmatniecību līdz šo centienu 
piepildījumam pirmskara Latvijas Republikā, to 
sakropļojumam 20. gadsimta okupāciju periodos 
un atdzimšanas mēģinājumiem kopš valsts atjau-
nošanas. 

Stāsts par grāmatas vēsturi Latvijā lielā mērā ir 
stāsts par latviešu rakstītās kultūras veidošanos. 

Latīņu rakstības un kristietības ieviešana; pub-
licēto tekstu politiskās cenzūras un labprātīgas, 
izdevīgas konjunktūras diktētas pārveidošanas 
laikmeti; grāmatniecības attīstība par spīti grāma-
tu un to autoru aizliegumiem; atgādinājums par 
to, cik bīstama ir manipulācija ar rakstīto vārdu.

Turklāt manipulācija var būt arī diskrēta, ne 
vienmēr tās sinonīms ir atklāti meli un falsi-
fikācija, piemēram, ja par rakstnieku, savulaik 
populāru izklaides romānu autoru, minētajā iz-
stādē politkorekti uzzinām, ka viņš bijis tikai 
politiķis, nevis Latvijas PSR valdības vadītājs ar 
tiesībām lielā mērā izlemt okupācijas režīmam 
pakļauto Latvijas iedzīvotāju likteni.

Grāmatniecības situāciju mūsdienu Latvijā 
savukārt raksturo izdevējdarbības statistika. 
Lai arī pretrunīgi vērtēta, tā liecina, ka izdoto 
grāmatu un brošūru tirāža tomēr samazinās. 

Kādu telpu latviešu lasītāja apziņā apdzīvo 
grāmata?

Jautājums nav tik retorisks, kā pirmajā brīdī 
šķiet. Jo apziņas telpa šeit nozīmē arī grāmatas 
iegūto telpu grāmatu plauktos un ekonomikā. 
Pie statistikas datiem par negatīvo demogrāfisko 
situāciju jau esam pieraduši kā pie nemaināma 
fona, tāpat kā pie nākotnes prognozēm, kas izriet 
no šiem datiem. Vai latviešu grāmatniecības 
nākotne ir salīdzināma ar latviešu nācijas nākotni 
kopumā? Sekojot iepriekš formulētajai atziņai — 
jā, ir salīdzināma, un runa nav tikai par skaitlisko 
datu savstarpējo sakarību konstruēšanu. 

Igauņu rakstnieks Jāns Undusks (Jaan Undusk) 
esejā Mīlestība pret grāmatu rakstīja: «Katra grāmata 
ilgojas pēc vides, kur viņu mīl.» Tieši to pašu var 
teikt par ikvienu cilvēku — katrs no mums ilgo-
jas pēc šādas vides, kas sniedz nevis sadzīvisku 
komfortu, bet rada dzīvei labvēlīgu gaisotni. 

Tādu gaisotni grāmatniecībā un citās 
dzīves jomās Latvijā joprojām spēkā uztur ta-
lantīgu entuziastu pašaizliedzība. Valsts in-
stitūciju attieksme pret šo situāciju bieži vien ir  
rezervēta — kā jau pret entuziastu darbošanos. 
Ilgošanās pēc vides, kur tevi mīl, kļūst par smagu 
pārbaudījumu, ja šīs ilgas nav tikai performance, 
bet eksistenciāla ikdienas situācija. Protams, 
vienmēr var atbildēt, ka tā ir indivīda personiskā 
izvēle un problēma. 

Taču aina mainās, ja atceramies, ka sabiedrība 
un valsts sastāv no cilvēkiem, kuru ikdienas 
vērtības un izvēles veido garīgo vidi, kurā dzīvo-
jam. Tuvāk ielūkojoties, var nākties atzīt, ka «viņi» 
(valsts) ir mūsu spoguļattēls, kas parāda mēness 
neredzamo, precīzāk, nerādāmo pusi. Un arī 
līdzība starp nāciju un tās grāmatniecību pagātnē 
un tagadnē izrādās esam ciešāka, nekā ierasts 
domāt. Jo grāmatai, tāpat kā valstij, vispirms ir 
vajadzīga telpa cilvēku apziņā, tikai tad Vārds top 
par miesu. Ê
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proza

/
Pilsētā bija nemieri. Pa ielām skraidīja kliedzo-

ši jaunekļi saplēstās drēbēs, ar bruģakmeņiem ro-
kās, lidinājās degošas avīzes, un skanēja automā-
tu šāvienu kārtas. Izgājis pagalmā, viņš aizslēģoja 
sava pagraba dzīvoklīša logus, lai neviena nejauša 
lode, kāja vai akmens neapdraudētu viņa mieru 
un dzīvību, atgriezies no iekšpuses aizvilka lo-
giem biezus, sarkanus, līdz pašai grīdai krītošus 
aizkarus. Klusums. Viņš aizslēdza smagās ozolko-
ka durvis, atslēga, šleperis, aizbīdnis. Visbeidzot, 
izslēdzis visas gaismas, atstājis degt vien mazu 
naktslampiņu blakus dīvānam, viņš apgūlās, uz-
stūma augstāk brilles un iegrima Vinnijā Pūkā. 
Lam piņas gaisma atsitās pret sarkano pa klāju un 
aizkariem un iekrāsoja pus krēslu sarkanīgu, radot 
noslēpumainu noskaņu. Viņš ik pa brīdim pacēla 
acis no grāmatas un jutās dīvaini labi. It kā vēl ne-
būtu dzimis, vēl tikai mammas sarkanajā vēdera 
patvērumā, bet mamma klusējot pastaigātos kaut 
kur simtiem kilometru tālu no šīs vietas pa vis-
drošāko un vientulīgāko paradīzes pludmali pa-
saulē, un viņa piedzimšanas diena būtu tālu, tālu, 
tik tālu, ka varbūt nekad.

/
Izstaigājušies pa centra baseiniem ar drakonu 

strūklakām, griezāmies uz māju pusi, taču pus-
ceļā atklājām, ka pazudusi bērna dzeltenā somi-
ņa, mīļā somiņa ar dinozauriņiem, dāvana dzim-
šanas dienā. Neatceros, kur un kā, mamma nesa, 
es nesu, metrostacijas, tramvaji, bērnu laukumi-
ņi. Mamma sanervozējās, mēs apstājāmies, tā bija 
vienīgā somiņa, īpaša somiņa, un tad viss notika 
ļoti strauji — bērns tika uzcelts man uz pleciem, 
mamma pateica, ka mums jāiet pa šo ielu līdz nā-
kamajam krustojumam, tad pa paralēlo ielu, un 
bija prom — atpakaļ Briseles uguņos, pa pēdām 
somiņai. Mēs ar bērnu palikām divatā, un bērns 
momentāni sāka raudāt pēc aizgājušās mammas. 
Tā bija tāda raudāšana, kurai nav alternatīvas, tā-
pēc es tik gāju ar tādu brēcošu sirēnu virs galvas, 
bārdainā mauklīte es, un samierinājos. Brīžiem 
viņš pieklusa, bet pēc laiciņa atsāka brēkt. Bijām 
jau šķērsojuši pirmo lielo krustojumu. Gāju un 

prātoju, kura tā paralēlā iela — vai paralēlā šai, pa 
kuru mēs ejam, vai paralēlā tai pirmajai, kas bija 
pa kreisi. Mājas ielas malā pamazām kļuva aizvien 
retākas, apgaismojums aizvien vājāks, un likās, ka 
iela blakus kļūst aizvien platāka, bet gaišie logu 
kvadrātiņi tās pretējā pusē aizvien mazāki. Bijām 
nogājuši jau kādu kilometru, tomēr nākamā krus-
tojuma kā nebija, tā nebija. Pustumsā pie kādas 
mašīnas ieraudzīju rosāmies atlētisku melno tēti 
un viņa mazo melnīti. Vērsos pie viņa angliski, 
jautāju pēc vajadzīgās ielas, bet viņš nezināja ne 
tādu valodu, ne tādu adresi. Melnā tēta lielās bal-
tās acis laikam bija radījušas uz bērnu iespaidu, jo 
tas pēkšņi pārtrauca brēkuļot un turpmāko ceļu 
sēdēja plecos kluss kā pelīte. Gājām tik uz priekšu, 
līdz nonācām pavisam tuksnesīgā vietā, priekšā 
stiepās bezgalīga dzeltenīga kolonāde, apgaismota 
ar noputējušām lampām. Tās noplukušais tukšums 
iedzina vēl lielākās baismās nekā melnais tētis. Sen 
jau likās, ka, iedami tikai taisni, būsim nomaldīju-
šies un ejam pavisam nepareizi. Bet kur citur lai 
mēs vēl ietu, bija taču tikai šī viena iela un viens 
virziens. Es nedrīkstēju baidīties, jo ar mani bija 
bērns, un bērnam blakus vajag drošu pieaugušo, 
tāpēc turējos tik pie bērna kājām un gāju noteik-
tā solī. Kad bijām kolonādei izgājuši gandrīz cauri, 
izdzirdēju aiz muguras elsas un steidzīgus soļus. 
Cerībā, ka tā ir mamma, pagriezos, bet tā diem-
žēl bija tikai kāda iztramdīta melnā, kura, skrienot 
garām, uzmeta mums īsu, nodzenāta bēgļa ska-
tienu un tad bija jau izgaisusi, gluži kā baltais tru-
sis Alises Brīnumzemē. Beidzot tālumā parādījās 
krustojuma ugunis un uzbērumu atkal nomainīja 
mājas, pussabrukušas, neapgaismotas mājeles. Pie 
vienas no tām tumsas aizsegā bija satupušies ne-
pilngadīgie, ļoti nelabvēlīgi no skata, cik nu varē-
ja saskatīt tumšu uz tumša. Cits augstāk, cits ze-
māk, kā klusējoši putni uz drātīm, tie raudzījās uz 
mums un nekustējās. Patiesībā bija jau pavisam 
vēls, ap vienpadsmitiem, šoseja nakts klusumā 
dārdēja skaļāk. Kad nonācām uz krustojuma, biju 
jau pazaudējis jebkādu pārliecību. Ielas bija platas 
kā pārplūdušas upes, kuru tālajos krastos melnēja 
tikai tukši, draudīgi laukumi. Variantu vairs nebi-
ja, doties atpakaļ uz dzelteno tuneli bija bail, uz 
priekšu arī, tāpēc tuvākās mājas sienā atradu nišu 
un, paslēpies tajā no skaļā vēja, zvanīju tētim. Bri-
seles telefona sakari neizraisīja uzticību, kaut kādi 
pīkstieni, kaut kādi treļļi un ilgi klusumi, bet tad 
tētis, paldies Dievam, pacēla. Pēc īsa, tēlaina vie-
tas apraksta, telefons nobeidzās, bet manī ticība, 
ka tētis jelko ir sapratis. Noslīdēju gar nišas sie-
nu, paņēmu bērnu starp ceļiem kā Čārlijs Čaplins 
Lielpilsētas ugunīs — lielais bērns un mazais bērns 
— un paļāvos liktenim. Nodzēsu cigareti, apķēru 
viņu un sargājot pievilku cieši klāt. Vējš bija bries-
mīgs, pilsēta milzīga, sveša un cietsirdīga, bet laiks 
šausmīgi vēls. Gaidījām tēti, ko gan citu. Neticēju 
nevienam savam vārdam, tomēr stāstīju bērnam, 
kā tētis tūlīt atbrauks, mūs izglābs un mēs pavi-
sam drīz mājās skatīsimies multenīti par plikajiem 

Stāsts

Plikie rukši
Rihards Bargais
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Rihards Bargaisproza Plikie rukši

rukšiem. Tā bijām iesaukuši divus Disneja sivēn-
tiņus, kuri ar plikiem dibeniem stabulēja un dan-
coja, kamēr trešais, uzģērbis zilas bikses, būvēja 
cietoksni. Un tad tētis atriteņoja un mūs izglāba. 
Viņš bija sapratis pareizi. Pēc brīža no Briseles iz-
nira arī aizelsusies mamma. Somiņas viņai nebija, 
bet mēs ar bērnu, izrādās, bijām ieklīduši viskri-
minogēnākajā pilsētas rajonā, un tajā kolonādē 
tieši guļot bomži. Gājām mājās jau mammas un 
tēta drošajā sabiedrībā, un viņi kā īsti vietējie zi-
nāja ceļu. Es ik pa brīdim iedziedājos — Who’s Af-
raid of Big Bad Wolf, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf? —, 
bet bērniņš lēkāja man pie rokas un bļāva: «Plikie 
rukši! Plikie rukši!»

/
Šovakar Maximā pie kases visvecākā kasiere, tā 

pati vislielākā bremze, pie kuras visgarākās rindas, 
uz kuru es esmu neskaitāmas reizes dusmojies, 
dodot man trīs paciņas zilā Camel, pēkšņi apstājās 
pusceļā, paskatījās uz mani, pasmaidīja un teica 
— smuks kamielītis. Tikai tad es pirmoreiz pats tā 
kārtīgi ieskatījos viņas acīs zem šķidrās, krāsotās 
zēngalviņas, tajās klusajās trūcīgo vecīšu acīs, pa-
smaidīju pretī un teicu — jā, smuks. Un gāju. Un 
aizgāju un pārnācu, un vakariņas paēdu, un tikai 
tagad tumsā, staidzinot suni, viņas vārdi manī no-
sēdās līdz galam, un es sapratu, ka tas laikam ir 
skaistākais, ko esmu dzirdējis no kāda, visus šo 
astoņus gadus šajā nostūrī dzīvojot. It kā — cik 
nu tāda vecenīte var pateikt, bet izrādās var diez-
gan daudz, vismaz tik daudz, lai es tagad atrastu 
pagalma melnumā neesošu ābeli, piespiestos tās 
stumbram un izraudātu sirdi tukšu līdz pašam di-
benam.

/
Ja es būtu miljonārs, ja man būtu miljons, seši 

vai sešpadsmit miljoni, tik daudz, ka nevar iztē-
rēt, tad tik es padzīvotu. Uzreiz sev uzceltu mil-
zīgu māju ar lielām istabām un platām durvju ai-
lēm, ar draugu galu, kur visiem maniem draugiem 
apmesties, un kalpu galu — nevainīgām kazu ga-
nītēm (kaziņas arī man būtu) un privātam masā-
žistam. Pagrabā man būtu lielais baseins, bet pa-
galmā mazais. Pie sienām pasaulslavenas gleznas, 
bet naktsskapītī Henrija Dardžera Viviānmeite-
ņu oriģināls. Man būtu septiņi vīri, cits par citu 
skaistāki, kuri, ja mīlestību varētu nopirkt, mīlētu 
viens otru un mani līdz nāvei. Adoptētu trīs nē-
ģeru meitenītes — Elsiju, Lesiju, Tilliju —, tās klīstu 
pa telpu labirintiem un dažreiz uzkoptu tos. Zie-
mās es lidotu atpūsties uz siltajām zemēm, vasa-
rās — uz aukstajām. Kad sagribētos, ēstu krutajos 
restorānos, ietu uz visiem krutajiem koncertiem, 
atpūstos klubos, kur dejo pasaulē krutākie porn-
stāri. Garāžā man būtu amerikāņu platā mašīna, 
autobusiņš un helikopters, un dzeltens motorol-
lers izbraucieniem pa Sanseta bulvāri garām Brit-
nijas mājai, pēc cigaretēm. Guļamistabā visas at-
vilktnes būtu piebāztas ar tīrākajām narkotikām. 

Jā, jā, jā, man tas viss būtu, un lupatas krutās, un 
krāsu ķeļevīzors pa visu sienu, un kinoprojektors 
un vinila atskaņotājs pasaulē labākais, un galve-
nais — es nejustu par to ne vismazākos sirdsap-
ziņas pārmetumus. Ka man tas ir. Bet citiem nav. 
Un man būtu pie pakaļas, ko par to domā tie, kam 
tā nav. Tāpat kā tagad man ir pie tās pašas pakaļas, 
ka kādam tas ir, bet man nav. Man ir tikai tas, kas 
man ir, un nekas cits man nevar būt, jo es taču 
esmu tas, kas esmu, un, kā saka krāsu ķeļevīzo-
rā, es esmu tā vērta. Ne vairāk, ne mazāk, tieši pa 
vidu. Ja man būtu mazāk, es arī nespētu. Paskat 
uz bomžiem Rīgā. Kā viņi atrod to, kas tais viņu 
melnajos maisos, kur viņi pārgulēja šo nakti, kā 
izcīnīja katrs savu ielas stūri. Ja es kādu dienu at-
taptos uz ielas, vai es tā varētu? Diez vai. Nu nav 
man tā resursa, nav. Nujā, ja man būtu tie miljoni, 
es jau nu ļoti gribētu. Un tad, ja kāds man teiktu 
— un kur tad paliek garīgās vērtības? —, es atbil-
dētu — garīgās vērtības man jau ir, tās man vairāk 
nevajag, tagad man vajag tos miljonus. Ja man tie 
būtu, tad es, starp citu, kādreiz apvilktu arī trūcī-
gās drēbītes, uzkrāsotu lūpas un ietu pasēdēt uz 
tā stūra, paubagot. No atpūtas brīvajā laikā. Lai 
vēl un vēlreiz pārliecinātos par to, cik ļoti cilvēki 
mainās, paskatoties uz viņiem no lejas.

/
Bija ziema, biju saskatījies noira filmas, gar 

māju sāka klīst noslē pumaini svešinieki, un es 
sāku domāt par suni. Dievs un sunītis, dubul-
tā apdrošināšana. Vēlmju līmenī, labākā pasaulē, 
protams, jo mums jau bija baltais, Morisejam par 
godu nosauktais kaķis Stīvens, un Armīnam pret 
mājdzīvnieku ņemšanu attieksme skarba. Bet tad 
kādā Twilight Sad videoklipā gadījās balta Šveices 
ovčarka un es feisbukā noelsos, cik ļoti man pa-
tīk balti suņi. Pēc pāris dienām atrakstīja draudze-
ne Ievača no Saulkrastiem, kurai tieši kucīte pie-
dzemdējusi un divi kucēni esot balti, vai es vienu 
negribot sev. Sākumā izrunājos šā un tā, bet, uzzi-
nājis, ka kucēnu māte ir taksene, atskaidrojos un 
uzsvēru, ka man taču Stīvens, dricelīgi takši nav 
mana mīļākā šķirne, un atteicos. Nē, nu kāds tur 
suns, ja ir jau kaķis, un kāds gan no takša sargs, 
nekāds.

Iestājās jaunais gads, no aizlaikiem uzradās 
stilīgā draudzene Knusle un uzaicināja mani uz  
teātri, Selindžera Lūgšanu resnajai tantei. Vispār tas 
Selindžers man ir liktenīgs po žizņi. Kad abi ar 
Knusli pēc izrādes atgriezāmies pie manis laukos, 
bija ap pusnakti, bet Stīvens, kā no rīta aizgājis 
pastaigā, tā joprojām nebija rādījies. Knusle ne-
sen beigusi taro kursus, izlika kārtis, un tās vēstīja 
ļaunu. Tās taro man arī ir liktenīgas, atliek tik iz-
likt, un kaut kas vienmēr no manis aiziet un kaut 
kas atnāk vietā. Stīvens tonakt nepārnāca. Viņš 
neatgriezās arī nākamajā dienā un arī pēc divām 
nedēļām. Knusle zvanīja un ziņoja — taro rādot, 
ka viņš iesprūdis šaurā bezizejā, vietā, kur notiek 
būvdarbi. Meklēju zem šķūnīša, meklēju kaimi-
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ņu stroikā, no abiem galiem izpētīju mežmalā sa-
krautās metāla trubas, nekā. Beigās Armīns atra-
da lapsas alu smilšu kaudzē aiz eglītēm, tur, kur 
strādnieki jauno dīķi rok. Sapratām, ka tālāk mek-
lēt nav jēgas.

Kādu laiku dzīvojām ar baigo tukšuma sajūtu, 
nebija vairs mūsu Stīventiņa, ar ko parunāt. Un 
tad atkal liktenīgi — kārtējo nakti snauduļojot pie 
TV, es uzrāvos no miega tieši tajā brīdī, kad gāja 
raidījums par Mežavairogu dzīvnieku patversmi. 
Tās vadītāja sēdēja un stāstīja, bet viņai klēpī sē-
dēja mazs, balts sunītis.

Pēc raidījuma baltais sunītis jau sēdēja manā 
sirdī. Visu nakti sēdēja. No rīta piecēlies, kalu 
dzelzi, kamēr karsta, pateicu Armīnam, ka gribu 
suni, izstāstīju par raidījumā redzēto. Viņš, kā par 
brīnumu, piekrita, es uzreiz zvanīju uz patver-
smi, un jau nākamajā dienā braucu savam sunī-
tim pakaļ.

Mežavairogos izrādījās, ka baltais kucēns ir 
meitenīte, nevis puika, kā man pa telefonu tika 
stāstīts, turklāt daudz mazāka augumā, nekā ek-
rānā izskatījās un, par laimi, arī daudz skaistāka. 
Ar garām kājām, plānu sejiņu un melnām acīm kā 
baznīcas puisēnam. Patversmes darbinieki jautā-
ja, kā tad saukšu. Pirms tam bija izdomāts puika 
Mozus, bet nu bija meitenīte, un pirmais vārds, 
kas iešāvās prātā, uz viņu skatoties, bija Vinona, 
kā mīļotajai aktrisei. Tomēr aktrise man bija pārāk 
svēta, tāpēc atbildē tikai nostostījos.

Domāju, domāju viņai to vārdu, nosaucu jau 
par Taņu, jo baznīcas kalendārā bija svētās Tatja-
nas diena, bet kāds ieteica — ja jau nav Mozus, tad 
lai ir Mozza. Kāds negaidīts atrisinājums — vār-
diņš tas pats, bet es atkal biju nonācis līdz Mori-
sejam, kuram taču iesauka Mozza. Tulkojumā no 
ēģiptiešu valodas — seksīgā čiksa. Muhamedam 
bijusi kaķene vārdā Mozza, man būs suns.

Nākamajā dienā saliku feisbukā Mozzas bildes, 
un pēc īsa brīža te nu tā bija, vēstule no Saulkras-
tu Ievačas. — Bet vai tu zini, ka mūsu suns ir pie 
tevis? — viņa man jautāja. — Kāds vēl jūsu suns? — 
Nu tas pats, kuru mēs tev devām, bet tu neņēmi! 
— Kā?? — Nu tā! Viņi visi kopā gājuši staigāt, un 
viens no baltajiem kucēniem, tieši tas man domā-
tais, noklīdis. Meklējuši, nav varējuši atrast, un tā 
arī palicis, bet kucēns ieklīdis kaimiņu sētā, un tie 
viņu aizveduši uz Mežavairogiem, kur viņš nofil-
mēts raidījumā, kuru es, pēkšņi pamodies, noska-
tījos, un tālāk jau visa melodrāma.

Tā pie manis atnāca Mozza. Tikmēr neņēmu, 
kamēr paņēmu. Starp citu, viņa patiešām ir līdzī-
ga Vinonai Raiderei, varbūt vajadzēja tomēr saukt 
par Vinonu, bet ko nu vairs. Ja jau Mozza, tad 
Mozza. Vinonai Raiderei arī patīk Selindžers, un 
Selindžeram arī bija balts suns.

/
Reiz kādā lauku ciematā netālu no Rīgas dzī-

voja trīs geji, šis būs stāstiņš par viņiem. Un par 
kādu ziemas vakaru. Par nesatikšanos. Vai, ja sa-

ņem visu kopā, tad par trīs geju nesatikšanos kādā 
ziemas vakarā lauku ciematā netālu no Rīgas. Bet 
visu no sākuma. Sākumā tātad bija divi geji, Bar-
gais un viņa draugs, vienā ciemata galā, bet tre-
šais gejs otrā ciemata galā. Pirmie divi dzīvoja at-
klāti, nekaunējās par sevi. Trešais, sauksim viņu 
par Jurīti, bija pavisam negejiska izskata lauk-
saimnieks ar kuplām ūsām, lielām, sastrādātām 
plaukstām un maigu kā hlorofils dabu. Atšķirībā 
no pirmajiem diviem Jurītis dzīvoja skapī, domā-
dams, ka ir viens tāds visā ciematā, un baidīda-
mies, ka tik kāds neuzzina. Bet tad kādā nelaimīgā 
ziemas dienā viņš pats uzzināja. Ka nav vis tāds 
viens visā ciematā. Ka nav viens tāds visā pasaulē. 
Jo viņa pasaule bija viņa ciemats. Kāds viņam to 
pateica, nu to, ka otrā ciemata galā dzīvo vēl divi 
tādi kā viņš, bet Jurītim tajā dienā bija īpaši dziļa 
krīze, tāpēc viņš nolēma pielikt punktu savai no-
slēgtībai, vienkārši celties un iet pie Bargā un viņa 
drauga ciemos, un iepazīties.

Tā gadījās, ka šī ziemas diena bija īpaši vējaina 
un sniegaina. Tā gadījās, ka tieši šajā dienā Bar-
gā draugs aizbrauca pie radiem uz Dobeli, atstājot 
Bargo mājās vienu. Vēl mājās bija viņu kaķis Stī-
vens, bet tas jau nav cilvēks. Patiesībā Bargajam 
tīri labi patika kādu laiku pavadīt vienam, viņš 
bija nolēmis palaiskoties. Kamēr vēl gaišs, no sava 
meža nostūra aizgāja līdz veikalam un nopirka 
dārgu absinta pudeli. Nu tik varēs ne par ko ne-
domāt, tikai gulēt pie televizora un, pa drusciņai 
malkojot franču dzejnieku dzērienu, vienā mierā 
skatīties koru karus. 

Savukārt Jurītim otrā ciemata galā koru kari 
nebija ne prātā, viņu gaidīja lielā satikšanās. Viņš 
arī bija nolēmis iedzert, drosmei, un viņš iedzēra. 
Kad drosme atnāca, bija klāt arī vakars, un sāka 
krēsloties.

Bargais tajā laikā vēl sēdēja savas mājiņas otra-
jā stāvā un bija izdzēris trešo absinta glāzīti. Aiz 
loga vējš grieza pusmetru dziļo sniegu virpuļos. 
Skaisti, mežonīgi. Labs vakars, nodomāja Bargais. 
Un ieraudzīja Jurīti. Bargajam tas, protams, nebija 
nekāds Jurītis, bet kaut kāds aizdomīgs svešinieks 
noplukušās drēbēs, turklāt tik piedzēries, ka brida 
pa piesnigušo ceļu līkumu līkumiem, arvien tu-
vāk un tuvāk mājiņai. Aizdomīgi, nodomāja Bar-
gais, kas tas tāds ir un kā mūsu nomaļajā kaktā 
nokļuvis? Lai atrastu Bargā mājiņu, bija speciā-
li jānogriežas no lielā ceļa, tad vēlreiz jānogrie-
žas uz šaurāku celiņu un tad vēlreiz uz iebrau-
camo, kas ieveda pavisam džungļos. Tas nevarēja 
būt nejaušs garāmgājējs, šī nebija nekāda pastaigu 
vieta, un vēl tādos laikapstākļos. Bargais negaidīja 
viesus, Bargais gaidīja koru karus. Bargais gribēja 
dzert absintu un laiskoties.

Kad svešinieks klupdams krizdams iznāca mā-
jiņas priekšā, nostājās ar kājām plati tieši pretī lo-
gam un līgodamies skatījās tai taisni virsū, Bar-
gais atliecās no loga un pastiepa roku, lai izslēgtu 
elektrību. Svešinieks nedrīkstēja redzēt, ka mājā 
deg gaisma un kāds tajā ir. Bargais negribēja ne 
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viesus, ne sarunas. Un tad svešinieks spēra soli 
uz mājiņas pusi. Izskatījās, viņš zina, ka ieeja ir 
no sētas, un dodas apkārt mājai tieši uz durvīm. 
Bargais pielēca no krēsla un nolidoja pa trepēm 
uz pirmo stāvu, izslēdza elektrību arī tur, izslē-
dza televizoru un pieplaka pie sienas, lai viņu 
no ārpuses nevar ieraudzīt. Logiem nebija aizka-
ru. Kas tas tāds ir, un ko viņam vajag? Svešinieks 
sāka grabināties gar ieeju un raustīt durvju kliņ-
ķi. Bargais tēloja, ka viņa nav. Svešais atstreipuļoja 
nost no durvīm, zaudējis līdzsvaru, iegāzās sniega 
kupenā, piecēlās un sāka dauzīties gar logu. Viņš 
izdauzīs stiklu, nodomāja Bargais un saprata, ka 
labāk atklāties, citādi nakts būs jāpavada piesni-
gušā mājā ar izsistiem logiem, un pabāza galvu 
pa vasaras durvīm. Kas jūs esat, ko jums vajag? 
Piedzērušais kustējās šurp. Apstājies viņš skatījās 
uz Bargo un neatbildēja. Bargais negribēja nekā-
das problēmas, bet problēmas, šķiet, gribēja viņu.  
— Tu esi viens mājās? — beidzot izmocīja piedzē-
rušais, un tas Bargo satrauca vēl vairāk. Kāpēc 
viņš tā pajautāja? Zaglis? — Nē, ar brāli, — pēc 
iespējas brašāk sameloja Bargais. AR BRĀLI? — 
svešinieks pamodās un iepleta acis. VIŅŠ ZINA! 
— Bargā apziņā iedegās vārdi. Nu, ar draugu... ne-
varīgā balstiņā nošļupstēja Bargais. Sūdi bija vagā. 
AR DRAUGU?? — vēl vairāk atskaidrojies izbrī-
nījās svešinieks un lēnām bāza roku jakas kaba-
tā. NAZIS, nodomāja Bargais un ar blīkšķi aizcir-
ta durvis, ka sniegs noputēja vien. Stāvēja abi un 
skatījās viens uz otru caur durvju stiklu. Ejiet at-
pakaļ pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt, jūs te ne-
dzīvojat. Mēs jūs nepazīstam, jūs esat apmaldījies, 
ejiet prom, pavēris mazu spraudziņu durvīs, Bar-
gais nobļāva un atkal aizcirta tās ciet. Svešinieks 
brīdi pablenza, tad pagriezās un devās prom. Pā-
ris reizes nogāzies te pa labi, te pa kreisi, viņš at-
kal nonāca mājiņas priekšā un nokrita tur uz mu-
tes. Uzstutējies uz ceļiem, viņš brīdi skatījās logos, 
tad sagrāba no kupenas sniega sauju un no visa 
spēka meta to mājiņas virzienā. Šausmīgi. Bar-
gais lūrēja uz to pa otrā stāva logu tik ilgi, kamēr 
svešinieks piecēlās un ielīgojās pa ceļu mežā. Bet 
miera jau nebija tik un tā. Bargais ieslēdza televi-
zoru, kur koru kari jau grandēja pilnā sparā, bet 
neko nedzirdēja. Viņš pat nevarēja apsēsties pie 
tā televizora. Ne augšā, ne lejā, ne uz dīvāna. Ne-
varēja pat apgulties. Tikai staigāja pa istabu šur-
pu turpu un uztraucās. Tas bija uzsūtīts slepka-
va, tikai ļoti piedzēries. Drosmei, lai vieglāk, tikai 
mazliet par daudz iedzēra. Laupītājs! Izlūks!! Jā, 
izlūks! Ceļgalā viņu noteikti gaida drauģeļi, viņš 
pastāstīs, ka es te esmu viens, un viņi tūlīt atnāks. 
Tādi teikumi griezās pa Bargā galvu, kamēr ieslē-
dzās režīms, ka nedrīkst baidīties, bet jāpaskatās. 
Kā parasti skatās zem gultas, kad bail no tumsas, 
visas bailes kopā. Bargais saģērbās un ļodzīgām 
kājām devās no mājiņas ārā, svešiniekam pa pē-
dām. Gribēja noskaidrot, uz kuru pusi tās ved, 
vai tiešām prom un kas ir to galā. Jā, pēdas veda 
prom. Viļņveida līnija ar regulārām kritienu bed-

rēm veda līdz lielceļam, kas bija piebraukts, un tur 
tās beidzās. Bargais atgriezās mājās, kur televizo-
rā joprojām grandēja koru kari, bet viņš joprojām 
nevarēja apsēsties. Viņš neticēja šai prombūtnei. 
Viņš domāja par lielceļa laupītājiem. Viņš iztēlo-
jās eksekūcijas, ielaušanās variantus un cīņas ai-
nas. Viņa skatiens meklēja smagus priekšmetus, 
ar kuriem pārdauzīt laupītājiem galvas. Tik ļoti iz-
tēlojās, ka beigu beigās saprata, ka nepavadīs šajā 
tumsas vidū izgaismotajā akvārijā vairs ne mirkli. 
Ielika somā Bībelīti, svētbildīti, lai glābj un pasar-
gā, un iesākto absinta pudeli arī, aizslēdza māju 
un, atstājis Stīvenu par sargu, noteiktā solī devās 
cauri putenim uz Rīgu, pārnakšņot pie draudze-
nes Santas. Uz lielceļa viņā palēnām sāka atgriez-
ties miers, autobusā sēžot, viņa sejā jau iegūlās 
smaids ar gudrības izteiksmi.

Bet piedzērušais gejs Jurītis pa to laiku, ik pa 
brīdim paguļot kādā kupenā, līkumoja uz savām 
mājām ciemata otrā galā, beidzot tās sasniedzis, 
viņš iekrita gultā un raudāja tik ilgi, kamēr aizmi-
ga svētlaimīgā jaundzimuša bērna miegā.

/
Nu jau pāris gadus ar mēneša, triju vai piecu 

atstarpi telefonā pienāk mistiski zvani no nezinā-
ma numura un klausulē kāds kurkstošā balsī jau-
tā — Ko dari? —, bet, kad mēģinu ar jautātāju uz-
sākt sarunu, uzreiz klausuli noliek. Dažreiz zvana 
naktī, kā nesen, pusčetros naktī, un nokurkst — Tu 
jau guli? — vai puspiecos no rīta — Tu guli vēl? — 
un tik liek nost klausuli. Sākumā domāju — bērni 
muļķojas. Vēlāk domāju — džeki ākstās. Par ma-
niakiem iedomājos. Vai ka man zvana citplanētie-
ši, vai arī tas ir kāds slepenu dienestu uzlikts tele-
fonrobots ar mērķi sajucināt mani prātā. Vai tā ir 
mūza, kas man zvana un atgādina, ka es neko ne-
rakstu. Atzvanīju, protams, uz to numuru arī, bet 
tur atkal kāds nosēcās, kaut ko nomurkšķēja tajā 
pašā gremlina balsī un, kā parasti, nometa trubu. 
Dažreiz sūta man īsziņas atkal ar tiem pašiem tek-
stiem. Ko tādā situācijā darīt? Varbūt tas stalkers 
vienkārši grib, lai es par viņu uzrakstu? Līdz šim 
to nedarīju par spīti. Ko viņš vispār ir iedomā-
jies? Tomēr nupat esmu pārdomājis un par to rak- 
stu, lai tak priecājas. Ja nu gadījumā tas palīdz un, 
savu dabūjis, viņš beidzot liek mani mierā.

/
Aizgāju uz izstādes atklāšanu nenormāli košā 

kreklā, lai nojauktu citiem krāsu izjūtu, bet no iz-
stādes praktiski neatceros neko, izņemot to, ka 
vienu brīdi mani sagrābusi purināja Dace Sparā-
ne un kliedza ausī: — Glezna vai rāmis? Glezna vai 
rāmis? — Es kliedzu pretī: — Glezna, glezna! Bet 
pie sevis domāju: — Un ja nu rāmis?

Jo rāmim jau arī nav nekādas vainas.

/
Kaltenē padomju laikos dzīvoja viens vecis, 

kurš sauca sevi par solāristu un staigāja visu lai-
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ku pliks, nesa ārā šmucspaini pliks, gāja pliks uz 
veikalu, gāja pliks uz pastu un kultūras namu. Jo 
tā viņš jutās vislabāk, tiešā kontaktā ar pasauli un 
gaismu. Ciema padomē ilgi sprieda, ko ar viņu da-
rīt. Beigās pierīkoja timuriešu brigādi. Bērni nāca 
uz maiņām gan iznest šmucspaini, gan gāja uz vei-
kalu un pastu, darīja visu, lai tikai viņš neiedo-
mātos pamest dzīvokli un neparādītos cilvēkos. 
Solārists timuriešus mīlēja. Ikreiz, kad viņi nāca, 
viņš atvēra durvis pliks un laimīgs un teica: Čau, 
bērni!

/
LSD esmu mēģinājis tikai vienreiz dzīvē. Tas, 

man likās, būs liels mirklis, bet arī bīstams, tāpēc 
braucu to darīt uz nūdistu pludmali, lai ir skaisti 
un drošs paliek drošs, ja nu halucināciju iespaidā 
sagribas izkāpt pa logu. Tajā laikā noslēpumains 
spēks mani regulāri vilka ārā pa Brīvības ielas dzī-
vokļa logu. Tas tomēr bija sestais stāvs. Spēks bija 
tik spēcīgs, ka slēpos no tā zem biezās vatētās se-
gas, gulēju tur un trīcēju no bailēm, kamēr šaus-
minošā kritiena sajūta manī apstājās. Kur nu vēl 
tādā situācijā LSD, izkāptu ārā, ka nemetas.

Apēdu marku jau vilcienā. Sēžu, braucu un 
skatos apkārt, gaidu, kad aiz vagona logiem parā-
dīsies liesmojoša uguns siena vai blakus Rihards 
numur divi, ar kuru izrunāt visas neizrunātās 
problēmas. Nekā, viss kā parasti. 

Nokļuvis pie jūras, zvanu dīlerim, jautāju, nu 
kad tad tas tavs LSD sāks darboties? Tūlīt jau arī 
sāks, viņš saka. Nu labi, gaidu un sauļojos. Tik 
mierīga, skaista diena, jūra zila, debesis vēl zilā-
kas, miers un saulīte. Pat vēja nav, vien pliki vī-
rieši tālumā staigā. Un halucināciju, galvenais, arī 
kā nav, tā nav. Un tā arī neparādījās. Tikai viegla 
gudrības sajūta fonā.

Pēc tam LSD vairs neesmu lietojis. Nē, nu kāda 
jēga, ja nekā nav, bet, ja ir, tad tikai tas, kas ir. Vie-
nīgi maģiskās sēnes pāris reizes apēdu. Un atkal 
tas pats — koki zaļi, debesis zilas, krāsainais tele-
vizors krāsains. Un tā vieglā gudrības sajūta.

Tad arī nospriedu, ka manas halucinācijas ir 
mierīga, vienkārša pasaule.

Miers laika gaitā no galvas pagaisis, bet vieglā 
gudrības sajūta saglabājusies joprojām. Fonā.

/
Vecās filmas ir apburošas tieši ar to, ka viss ta-

jās redzamais ir beidzies. Kafejnīcas ir salauztas, 
un cukuriņi ir izbiruši, ceļi desmitreiz pārklāti ar 
jauniem asfaltiem, bet mašīnas, kas pa tiem brau-
kāja, sapresētas un pārkausētas. Mūsdienām ne-
dabīgi spalgi zvanošie telefoni ir izmesti ārā, vīni 
izdzerti, bet glāzes izmazgātas un saplīsušas. Ne-
maz nerunājot par mirušajiem aktieriem, kuri uz 
ekrāna kustas kā brīnišķi spoki ar grūti aprakstā-
mu tumsas oderi zem pūderētajām sejām. Ja kāds 
vēl palicis dzīvs, tā mati jau simtreiz atauguši un 
nogriezti, epidermas slānis tūkstošreiz nobiris, un 
viss šūnu sastāvs nomainījies. Nekā no šajās fil-

mās redzamā vairs nav, pat gaiss un tajā plīvojo-
šais domāšanas veids ir cits. Skatīties tajā ir kā ie-
skatīties rēgainā mirušo pasaulē, un tas ir šo filmu 
īstenais skaistums.

/
Vienmēr tie divi kilometri līdz centram. No 

omītes Kaijām divi kilometri līdz Džūkstei, Slam-
pē no Arā jiem līdz Sarmītes Ķivu ļiem divi kilo-
metri, Liepājā no Gūtmaņ ielas līdz centram, Rīgā 
no Brī vības ielas gala līdz centram, arī tagad Pierī-
gas mežā divi kilometri līdz ciema centram. Izeju 
uz ceļa, un tas vienmēr ir tas pats dzeltenais bēr-
nī bas ceļš, un es eju un uzkāpju kalnā, un domāju 
par Lauvu, kuram vajag drosmi, vēsajam mežiņam 
cauri no kalna lejā un pāri upītei, kurā noslīka ve-
cais Viktors, kas patiesībā tur nemaz nenoslīka, jo 
nebija, kur slīkt, vien strautiņš pār gludiem akme-
ņiem, Viktors noslīka citā vietā, bet es vienmēr, ie-
dams pāri, vienalga piedomāju, ka noslīka, un tad 
atkal otrā kalnā augšā, lielas bilžu grāmatas pa-
dusē, saulīte spīd, debesis zilas un plašas, mazais 
Rihardiņš soļo uz bibliotēku, drošs un priecīgs. 
Vakar bija bezgalīga, saulaina diena, šodien ir bez-
galīga saulaina diena, un rīt būs bezgalīga saulaina 
diena, un tā dienu pēc dienas, tik daudz, ka galu 
neredz, uz priekšu, uz turieni, kur ceļa malas tālu-
mā saplūst punktiņā un visi ceļi vienā, un bērnība 
nebeigsies vēl ilgi vai vispār nekad. 

/
Bet mana piedzimšana notika tā. 1968. gadā 

mans tētis Modris pēc balles sakāvās un viņu uz 
pusgadu ielika cietumā. Viņš sēdēja Daugavpils 
brīvā režīma zonā un par labu uzvedību bija iz-
laists brīvdienās. Mana mamma Ņina strādāja 
Šlokenbekas muižā, pārtikas veikalā par pārdevē-
ju. Bija tumša novembra nakts, pēdējā Jūrmalas 
eļektrička bija jau aizgājusi, un tētim nekas cits 
neatlika, kā iet pie mammas ar kājām. Pa sliedēm 
un pa špalām vien, pa špalām, mēnestiņa kompā-
nijā no Tukuma līdz Milzkalnei, un tad jau pašā 
nakts vidū, kad lietus un vēji sitās logā, viņš arī 
pieklauvēja pie mammas lodziņa un mani uztai-
sīja. Nebiju ieplānots, mammas ģimene bija pret, 
omīte arī teica tētim, dēliņ, padomā, ko tu dari, 
un tika nolemts, ka taisīs cauri. Mamma jau rau-
dādama brauca uz slimnīcu, kad tētis pēdējā brīdī 
pārdomāja, viņu pa ceļam pārtvēra un bildināja. 
Tā es paliku dzīvs. Sēdēju mammas vēderā kā ķei-
zars, sēžas guļā, ap mani riņķoja krāsaini mēne-
ši, pusmēneši un planētu parādes, tur nosvinēju 
mammas un tēta kāzas, pārdzīvoju omītes dus-
mīgā suņa Marša uzbrukumu un 1969. gada 12. 
augustā nācu ārā ar kājām pa priekšu. Viss jau biju 
ārpusē, bet galviņa vēl iekšā, mamma sāka vērties 
ciet, un vecmāte kliedza — spiediet, spiediet, jūs 
nožņaugsiet bērnu! Mamma spieda, vecmāte vil-
ka un izvilka mani saulainā otrdienas rītā, bet otr-
dieņi, kā vēsta sens pravietojums, ir pilni ar mīlī-
bu. Ê
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Lūk, es skrienu, lidoju — automašīnas panelī 
pulkstenis draud: pieci piecdesmit sešas. Ir jāpa-
spēj, jāierodas laikus. Lielā mute par kavēšanos 
soda; nevienu neinteresē sabojājies motors, dziļi 
dubļi vai sniega vētra. Lielā mute nepiedod. Pil-
sētā, kur tautas vairāk, varbūt kādam var izdoties 
izsprukt vai paslēpties; grupas ir lielākas, izkon-
trolēt ir grūtāk, var kādu minūti nokavēt. Mums 
tādu iespēju nav. Mēs esam tikai trīs. Mēs vien-
mēr esam laikā. Mums ir jābūt laikā. Pirmdienās, 
trešdienās, piektdienās pulksten sešos. 

Es piebraucu savu auto līdzās seansa vadītāju 
automašīnām. Viņiem katram savs braucamais, 
katram savas funkcijas un atbildība. Minivens ar 
Lielās mutes emblēmu uz sāniem atved seansa 
piederumus; ar to ierodas par aprīkojumu atbil-
dīgais. Seansa vadītājs brauc ar nemarķētu auto, 
taču abi transportlīdzekļi vienmēr tiek novietoti 
līdzās. Lielās mutes prasība arī savam personā-
lam ir citam citu uzraudzīt. 

— Ahoi, ta’ paspēji! — mani sveicina Dzenis. 
Viņš ir viens no mums. Gurdā vīra sejā redzams 
savāds ilgu un skumju, un nenovīdības sajau-
kums. Varbūt viņš cer, ka reiz es tomēr nodar-
bību nokavēšu un tikšu sodīts. Viņa draudīgais 
paskats ar atņirgto virslūpu, izspūrušiem un 
blaugznām piesētiem matiem biedē pagasta ļau-
dis. Un tad tas Stefans, vienmēr kā aste velkas lī-
dzi. Pirms manas ierašanās viņi pāris stundas jau 
nīkuši tepat pie durvīm. Kas viņiem? Dzīvo bez 
darba un raizēm, aizšļūc līdz centram — tur bode 
un mazajā skoliņā bibliotēka. Siltumā pasēž, 
pačalo, datorā palasa tenkas, paspriež un pa-
komentē. Ja satiek pie bodes kādu no savējiem, 
samet vienu mazo. Vienu, ne vairāk, tik, lai tem-
peratūra turas un ogles neizdziest. Pārmēru pat 
viņi neaizraujas, jo, tiklīdz Lielajā mutē pama-
na reibumu, tā metot ārā, un viss jāsāk no jauna. 
Sods ir bargāks, un vairs nekādas brīvprātīgas 
pārmācīšanas, pieslēdz speciālos līdzekļus.

— Ahoi, ta’ paspēji! — Dzenis vēlreiz man uz-
sauc jau tad, kad eju garām.

— Paspēju gan, — atbildu, lai gan redzu Dzeņa 
acīs ņirgu un skaudību. Viņš klusē, bet skatiens 
runā viņā vietā — mans folksvāgens, Dzeņaprāt, 
ir lepns auto, un manu māju viņš dēvē par šiku 
fazendu. Nekādu pārmērību jau tur nav, nepa-
beigto jaunceltni četros gados pēc pārcelšanās 
uz laukiem tā arī neesmu pārbūvējis. Pārdevis 
abus pilsētas dzīvokļus, es cerēju uz mieru un 
klusumu un, godīgi sakot, to arī dabūju. Iesāku-
mā bija grūtāk, vietējie nepieņēma — no pagalma 
pazuda lietas, kāds pa nakti izraka kartupeļus 
vai nopļāva puķes. Tagad Lielajā mutē, ik dienu 
redzot Dzeņa seju, man nav šaubu, kas pie tā visa 
bija vainīgs.

— Labvakar! — Stefans ir pieklājīgāks, viņa sejā 
jaušams cilvēcīgums, ilgas un cerības, bet tām 
pāri — bieza neizdošanās migla, kuras pienaina-
jos vālos zuduši orientieri un katrs pretimnācējs 
tiek uzlūkots par iežēlināšanas vērtu parādnie-
ku. Stefana skumjas ir veltas, jo neviens viņam 
neko nav parādā, neviens negrasās pažēlot, bet 
neviens arī nav tik drosmīgs, lai pateiktu, ka vi-
sās nebūšanās ir vainojams viņš pats.

Mēs parakstāmies dalībnieku sarakstā. 
Plaukstas diametra pulkstenis ar izteiksmīgiem 
cipariem digitālā ekrāna lodziņos rāda 18:00; 
ir pēdējais brīdis. Pulksteņa sānos deg dzeltena 
lampiņa. 18:00:01 tā iemirdzēsies sarkanā krāsā, 
un seansa tehniskais uzraugs nosūtīs mūsu pa-
rakstus uz centrālo aparātu. Kavēšanās draud ar 
sankcijām. Lielās mutes pirmajos mēnešos vai-
rāki desmiti apmeklētāju saņēma sodu par ka-
vējumiem — taču tie nebija pārāk skarbi, iztika 
ar Lielās mutes termiņa pagarinājumiem, ierasto 
sešu mēnešu vietā kavētājiem nācās to apmeklēt 
deviņus, citiem pat divpadsmit mēnešus.

Seansa norisi dokumentē, reizi pusstundā 
elektroniski atsūta parakstīšanās papildu lapas. 
Taču tādos vīros kā Dzenis piesardzību raisīja 
seansa filmēšana. Ienākot telpā un ieraugot vi-
deokameru, viņa ņirdzīgais smaids norima, dzē-
līgās piezīmes apklusa. Kas šiem vīriem tik ļoti 
liek pierauties? Papildu sodi? Vai tie ko nozī-
mēja? Drīzāk pretēji — Lielās mutes nodarbības 
piešķīra viņu dzīvei ietvaru un jēgu. Vairs ne-
bija jānīkst uz soliņiem, speciāli viņiem organi-
zēja pasākumus — beidzot par viņiem kāds do-
māja, kāds viņus uzmeklēja. Lielās mutes sodu 
ikvienam paziņoja personīgi, divi cilvēki izsnie-
dza sprieduma izdruku, un viņu klātbūtnē tas 
bija jāizlasa un jāparaksta. Katrs sodītais saņē-
ma «Lielās mutes komplektu» — kartona vāciņus 
ar materiāliem, nodarbību grafiku, norises vietu, 
aprakstu par tiesībām un pienākumiem, kā arī 
tumši zaļu aproci, kura nekavējoties bija jāapliek 
un jānēsā uz rokas visu Lielās mutes laiku. 

Piecas pāri sešiem, kā noteikts priekšrakstos, 
sākas seanss. Ieslēdzas projektora spuldze, un 
trīs vīrieši zālē, kurā vietas pietiktu trīsdesmit 
cilvēkiem, pievēršas ekrānam. Dzenis, pirma-
jā rindā izgāzies, pārmetis roku krēsla atzvelt-

Gundars Ignats
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nei, šūpo saknēm līdzīgos pirkstus. Šaubos, vai 
uz viņu Lielā mute jelkādi iedarbojas. Neesmu 
pārliecināts, ka viņš vispār uztver tekstu, kas raiti 
mainās ekrānā. Tie ir anonīmie komentāri. Lielās 
mutes pamatā ir princips «ar ko saslimis, ar to jā-
ārstējas». Programmas radītāji cerēja, ka šādi iz-
dosies izskaust naida kurināšanu virtuālajā vidē 
un mazināt neiecietību.

Lielās mutes filtrējošās mašīnas darbojās ne-
vainojami, ātri vien izskaitļoja datorus un lie-
totājus, kas sējuši ļaunuma un naida sēklu, un 
dažu dienu laikā pie neiecietības kurinātāja ie-
radās Lielās mutes inkvizitori. Sākotnēji Lielā 
mute draudēja izgāzties, komentāru skaits pie 
rakstiem par programmas sākšanu pieauga as-
tronomiskos tempos. Naskie komentētāji, kla-
binot komentārus, nepamanīja, ka izsekošanas 
programma jau darbojas. Itin drīz sekoja pirmie 
sodi, kam pāri klājās sašutuma pilno komentā-
ru otrais vilnis, ko nomainīja arī otrais sodīša-
nas vilnis. 

Es zināju, ko nozīmē anonīmie izteikumi, kā 
tas ir — saņemt sūdu šalti sejā, tālab naski me-
tos aizstāvēt programmu. Jo iepriekš vairākkārt 
manis izstrādātie dzīvojamo namu projekti tika 

pieminēti ziņās saistībā ar pārkāpumiem būv-
niecības procesā. Tās pārpublicēja citi interneta 
mediji, un gala beigās komentāru skaits jau bija 
mērāms simtos — visiem projektā iesaistītajiem 
tika novēlēta saraušana gabalos, olu atraušana, 
pierakstītas visas iespējamās garīga rakstura sa-
slimšanas un tādā garā. Manis projektētie nami 
bija salīdzināti ar Aušvicas barakām. Jā, tas bija 
sāpīgi. 

Tāpēc Lielo muti uzņēmu ar prieku, galu galā 
— sodi neparedzēja fizisku tiesību ierobežoša-
nu, ieslodzīšanu vai ko tamlīdzīgu, nē, te svarī-
gākais bija, kā vēstīja programmas apraksts, «ro-
bežu novilkšanas elements». Un, Lielajai mutei 
turpinoties, notika kas dīvains — cilvēki tiešām 
pārstāja komentēt. Arī mediju eksperti atzina, ka 
slikto komentāru īpatsvars ir mazinājies, un šķi-
ta, ka šāda terapija mums visiem ir nākusi par 
labu.

Septiņos mums iedod pauzi, bet pirms tās ir 
kārtējā parakstīšanās. Mēs izejam ārā. Savādi, 
pirms pāris gadiem nevarēju pat iedomāties, ka 
man varētu būt kas kopīgs ar tādiem cilvēkiem, 
kuriem parasti pabrauc, paiet garām, kurus iz-
liekas nemanām. Kuri turklāt ir bijuši noskaņoti 



Vai es tagad 
rakstītu 
tos pašus 
komentārus 
vēlreiz? 
Vai es 
uzdrīkstētos 
paust savu 
viedokli? 
Diezin vai

10

pret mani, taču pašlaik, kad mēs tā stāvam un 
Dzenis aizsmēķē smirdošo lēto cigareti, esam 
gandrīz kā brāļi, kā cīņu biedri. Pēdējos sešos 
mēnešos esmu ar viņiem kopā pavadījis tikpat 
daudz laika, cik ar sievu. Pat gribēdams nevaru 
nedzirdēt viņu stāstus, visi ir gaužām banāli un 
atkārtojas no reizes uz reizi. Jau zinu — tiklīdz 
iznāksim ārā, Dzenis aizsmēķēs un, izpūzdams 
dūmu, sulīgi nolamāsies. Viņš būs atradis kādu 
komentāru, kam pieķerties; kāda frāze būs iekri-
tusi prātā, un iesmiedamies viņš to vairākas rei-
zes atkārtos. 

No kurienes Lielā mute izvelk šo aizskarošo 
komentāru gūzmu, it īpaši tagad, divus gadus 
pēc programmas sākšanas? Kad visi jau zina, ka 
tas ir nopietni un pa īstam? Vai tie ir seni vai jau-
ni? Komentētāju patiesi vairs nebija daudz, arī 
pilsētā vairs neizdevās savākt lielas grupas. Taču 
naidīgu komentāru trūkums vienlaikus ar pro-
grammas panākumiem un efektivitāti tās radītā-
jiem bija aizmiglojis acis, un pirms pusgada bija 
nolemts to paplašināt jeb, kā izteicās program-
mas atbildīgās amatpersonas, «attīstīt Lielās mu-
tes kapacitāti tolerances veicināšanas virzienā». 
Interneta publikācija nebija raisījusi nekādu re-
zonansi, ļaudis bija ne vien pārstājuši komentēt, 
bet, šķiet, arī lasīt. Vai tiešām visi izliekas nema-
nām notiekošo? — pie sevis prātoju. «Tolerances 
veicināšanas virziens» bija vēl viens demagoģis-
ku manipulāciju pielādēts šāviņš, kas varēja eks-
plodēt, kad vien kāds to vēlējās. Brokastu kafiju 
dzerdams, uzrakstīju savas pārdomas zem viena 
no rakstiem par Lielās mutes izmaiņām. 

Dzenis nodzēš cigareti, un mēs atgriežamies 
atpakaļ. Seansa vadītājs nospiež pogu uz datora, 
un viss turpinās; seansa otrajā daļā skaitu minū-
tes. Šķiet, esmu iesprūdis laikā. Arī Dzenis dīdās, 
viņam ir problēmas ar koncentrēšanos, Stefans 
klusē, viņa skatiens ir piekalts ekrānam. Piec-
desmit divas minūtes. Cenšos nedomāt. Blenžu 
kādā punktā ārpus ekrāna, vārdi saplūst, bur-
tu rindas pārtop par kruzuļotām sētām; redzu, 
kā tās mainās, bet nespēju izlasīt, un šī nespēja 
mani kaitina. Kļūstu arvien dusmīgāks un uz-
vilktāks, dziļi ieelpoju un izelpoju. Šis brīdis — 
kā izteicās viens no programmu izstrādājušajiem 
psihoterapeitiem — ir vissvarīgākais. Tas ir lūzu-
ma punkts, kurā cilvēks ir vistuvāk pārmaiņām. 
Tā ir kā apzināta novešana līdz pārkairinājuma 
punktam, līdz brīdim, kad cilvēks netiek līdzi sa-
vai reakcijai. 

Jūtu, kā šī metode iedarbojas uz mani, kā es 
mainos, vadošais psihoterapeits ar savu metodi 
droši var lepoties. Sods ar rakstītu vārdu ir sek-
mīgs. Vai es tagad rakstītu tos pašus komentārus 
vēlreiz? Vai es uzdrīkstētos paust savu viedokli? 
Diezin vai. Mans laiks ir daudz vērtīgāks. Laiks, 
ko tagad atrauju darbam, ģimenei un sev.

Jā, manā komentārā nebija nekā aizvainojoša 
vai aizskaroša, es pa punktiem norādīju uz iedo-
mātā tolerances veicināšanas virziena bīstamību 

demokrātijas graušanā; piezīmēs minēju, ka šādi 
būs manipulējama sabiedriskā doma un iero-
bežota vārda brīvība. Itin drīz manas piezīmes 
izraisīja plašas diskusijas. Vieni atbalstīja mani, 
taču tikpat aktīva bija arī noliedzēju daļa. Pēc 
dažām stundām Lielās mutes personāls jau sāka 
rīkoties. Pusdienas pārtraukumā pie darba mani 
sagaidīja divi vīri ar Lielās mutes cepurītēm un 
roku apsējiem. Sapratu, ka esmu Lielās mutes 
slazdā, tajā, kura izveidi biju sākotnēji atbalstī-
jis un aizstāvējis. Saņemot spriedumu, biju tik 
apstulbis, ka parakstīju papīrus — visas trīs tip-
veida formas, kurās ar roku vairākās vietās bija 
ierakstīts mans interneta komentārs, datums un 
laiks, vēl kādi tehniski dati un man piespriestais 
sods — sešu mēnešu Lielās mutes kurss. Apstul-
bis šķirstīju dokumentus, un man pat neienāca 
prātā izmantot tiesības lēmumu pārsūdzēt. Viltī-
gi sastādītajā papīrā bija jāparakstās divās vietās, 
bet turpat līdzās bija vēl trešais paraksta lodziņš, 
ko es, tāpat kā lielākā daļa sodīto, parakstīju, tā 
neviļus apstiprinot, ka pret spriedumu iebildu-
mu nav, es apņemos ievērot Lielās mutes grafiku 
un nevēlos lēmumu pārsūdzēt.

Astoņos Lielās mutes projektors izslēdzas. 
Pārstāvji iedod pēdējo parakstīšanās lapu, un 
mēs esam brīvi. Nopīkst skeneris, nodarbības 
vadītājs aizsūta mūsu parakstus uz centrāli. Teh-
niskais darbinieks atvieno ierīces no elektrības, 
izslēdz projektoru. Viņa kustības ir mehāniskas. 

Kad izejam ārā, ir satumsis. Man vēl jāaizbrauc 
uz darbu. Pēdējās nedēļas strādāju pastiprinātā 
režīmā. Pēc Lielās mutes braucu uz pilsētu un 
vēl trīs četras stundas padarbojos. Izstrādājam 
tirdzniecības centra projektu — tas būs multi-
funkcionāls centrs gan ar veikaliem, gan telpām 
izklaidei. Pēc trim nedēļām tam jābūt gatavam. 
Laika ģimenei un miegam nav daudz. Toties 
zinu, ka par manu projektu negatīvu komentā-
ru nebūs. Par to varu būt pilnīgi drošs. Es gulēšu 
mierīgi un nepārdzīvošu. Par Lielo muti ģimenei 
neteicu, saviju leģendu par darbiem un termi-
ņiem, tomēr no sievas to nebija iespējams no-
slēpt, jo viņa pamanīja mani braucam uz nodar-
bību — ātri vien tiku atšifrēts. 

Steidzīgi dodos uz mašīnu, Stefans ar Dzeni 
noskatās, ka es aizbraucu. Viņiem nav jāsteidzas; 
viņi vispirms pavadīs mani, tad Lielās mutes cil-
vēkus, kuri saskaņā ar priekšrakstiem paies vi-
ņiem garām kā neredzamām būtnēm. Dzenis 
nelaidīs garām iespēju atvadīties no tolerances 
apvāršņu paplašinātājiem ar jēlu joku, ko Lielās 
mutes cilvēki izliksies nedzirdam. Aizkritīs auto 
durvis, ierūksies motors, un viņi būs prom. Divi 
vīri piesēdīs uz lieveņa, viņi nesteigsies. Ciemata 
klaiņojošie suņi — nomaldījušies un bez mājām. 
Vietējā bode ciet, turp viņi neies. Gaidīs jaunu 
rītu, gaidīs jaunu dienu. Tad aizčāpos līdz bodei, 
bibliotēkai, un jau parīt mēs atkal tiksimies. Vēl 
četras nedēļas pa trim nodarbībām. 

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās. Ê

Gundars Ignatsproza Lielā mute
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Mārtiņš Pommers 
(1987) pēc izglītības 
ir filozofs, raksta gan 
prozu, gan dzeju. 
Absolvējis Rakstnieku 
savienības Literārās 
akadēmijas prozas 
meistardarbnīcu, 
pašlaik papildina 
savas prasmes dzejas 
meistardarbnīcā. Šis ir 
autora debijas stāsts 
latviešu periodikā. 

Viņš meklēja gultas siltumu, čamdīja palagus, 
līdz plauksta gultas otrā pusē sataustīja miesas 
izgulētu iedobi. Varēja just, kur iespiedumus at-
stājuši viņas pleci, mugura un pēcpuse. Ik nak-
ti viņš modās un centās sataustīt kripatiņu viņas 
siltuma.

Pēdējā laikā Edmundu mocīja klepus, reizēm 
kļuva grūti elpot, un nekas īsti nelīdzēja. Nak-
tīs viņš modās nosvīdis slapjš. Kādu laiku gulēja 
gultā un klausījās trokšņos: kaut kur rēja suns, 
kaimiņš norāva tualetē ūdeni, grabēja radiatori, 
vējš purināja papeles zarus, un klaigāja dzērves. 
Patiešām izklausījās, itin kā kaut kur pilsētā klieg-
tu dzērves. Viņš pasmaidīja par savām iedomām. 

Miegs vairs nenāca, un gultā palikt negribējās. 
No pagultes Edmunds ar spieķi izvilka čības, uz 
pleciem uzmeta halātu, kuram jau bija atirušas 
vīles, virtuvē izdzēra glāzi ūdens, izslēdza visas 
gaismas un devās laukā. Dzīvokļa durvis pali-
ka neaizslēgtas, nez kādēļ tas arī nelikās būtiski. 
Viņš dzīvoja trešajā stāvā, un kāpiens lejup sagā-
dāja piepūli. Sāpēja gūžas un mugura, un kreisā 
kāja, kā vienmēr, bija stīva un gandrīz nejūtīga. 
Kāpt vajadzēja lēni, pieturoties pie margām, un 
pēc katra kāpņu laidiena viņš nolamājās — kā at-
gūstot spēkus, bet nešķita arī, ka vajadzētu steig-
ties. 

Vecums Edmundu bija panācis dažu gadu lai-
kā. Ilgi viņam netrūka spēka, un septiņdesmit 
gados viņš jutās tā, ka varētu pārplēst sprandu 
pieaugušam lācim. Un tad dažu gadu laikā viņš 
sagura no dzīves un no vīra kļuva par veci — ie-
tiepīgu un kašķīgu, un patmīlīgu kā mazs bērns. 

Edmunds apjauta, ko nozīmē sāpes, un daždien 
šķita, ka sāp katrs kauls, orgāns un cīpsla.

Viņš pačurāja puķudobē pie mājas. Jaunie-
ši klaigādami un dziedādami atgriezās no nakts 
izklaidēm, un Edmunds ieslēpās ēnā, kamēr tie 
pagāja garām. Nakts bija rāma un silta, un debe-
sis pilnīgi skaidras. Čības šļūcinot, viņš devās uz 
parku, un tikai skatiens bija pacelts augšup. Lūk, 
tur Lielie Greizie Rati, tieši virs kaimiņu mājas 
skursteņiem, un Polārzvaigzne, un Pūķa zvaig-
znājs, un balts Piena Ceļš pāri visam debesu ju-
mam.

Strādnieki bija sākuši remontēt ielu. Rindām 
vien bruģakmens un smilšu, un granīta šķem-
bu kaudzes. Viņam patika granīts. Smagi nopū-
ties, Edmunds notupās un sāka saujām bērt gra-
nīta šķembas sava halāta kabatās, līdz tur vairs 
nebija vietas. Viņš juta, kā patīkamais smagums 
velk halātu uz leju, un viņa plaukstas ar labpatiku 
aptaustīja akmentiņus, un viņš juta to raupjumu 
pirkstu starpās.

Starp daudzdzīvokļu namiem ieslēpts neliels 
parks ar dīķīti vai ezeriņu, vai ūdens bedri pašā 
vidū. Vietējie tur mēdz pastaigāties ar saviem su-
ņiem un bērniem, krēslas stundās mēdz nodo-
ties nepiedienīgām un kaislām izklaidēm. Tikai 
šad tad kāds tur arī makšķerē, bet neviena zivs 
virs melnās dīķa virsmas beidzamajā desmitgadē 
nav manīta. Tie daži, kas iedrošinās tur iemērkt 
savu miesu, pēcāk mērcējas vannā, lai atbrīvotos 
no smakas.

Edmunds apstājās dīķīša krastā un klausījās. 
Dzērves nekur nedzirdēja. Viņš nemaz nebija ce-
rējis saklausīt dzērves, tomēr jutās vīlies. Bija ļoti 
kluss.

Edmunds iegrāba saujā akmentiņus un sāka 
tos pa vienam sviest ūdenī. Katra mazā šķemba 
nogrima ar klusu plunkšķi, un tā bija vienīgā ska-
ņa, kuru viņš dzirdēja. 

— Vai iedosiet man arī akmentiņus, — bērna 
balss lūdza.

Edmunds satrūkās tikai nedaudz. Viņam blakus 
bija nostājusies maza meitene baltā naktskreklā, 
ar gariem gaišiem, gandrīz baltiem matiem.  

— Lūdzu, — Edmunds teica un iebēra pastiep-
tajās plaukstās sauju ar šķembām. — Vai nakts 
vidū tev nav jābūt gultā? Kur ir tavi vecāki?

— Es gribēju paklausīties dzērves.
— Ak, tā! Es arī gribēju.
Klusēdami viņi meta akmentiņus ūdenī, un 

plunkšķi bija vienīgā skaņa, kas pārtrauca klusu-
mu. Edmunds uzmanīgi vēroja bērnu sev blakus. 
Tā klātbūtne viņu darīja mierīgu, vienīgi viņš ne-
zināja, ko teikt. Šķita, ka vajadzētu ko teikt, bet 
viņš nekad nezināja, ko lai pasaka bērnam.

— Kādas ir tavas pirmās atmiņas? — viņa jau-
tāja.

— No šodienas vai no...
— Tavas pirmās atmiņas no visas dzīves.
— Nezinu, — Edmunds atbildēja. Viņš atcerē-

jās, kā pirmo reizi gāja uz skolu, atcerējās sevi sē-

Ūdens bija 
pārsteidzoši 
silts

Mārtiņš Pommers

Stāsts
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žam pie ugunskura, atcerējās māti virtuvē mizo-
jam kartupeļus, to, kā tēvs viņu reiz nopēra un kā 
viņš toreiz raudāja. — Šķiet, man toreiz bija trīs 
vai četri gadi. Es biju pirtī. Tur bija mana mamma, 
tante, mana vecākā māsa un māsīcas, un vēl da-
žas sievietes. Bars sieviešu bez drēbēm un viens 
pliks es. Skatījos uz viņām un uz sevi un toreiz 
apjautu savu atšķirīgumu, un man laikam pali-
ka kauns. Es gribēju aizmukt, bet māte noķēra un 
berza man muguru ar asu sūkli.

Šīs atmiņas tagad likās smieklīgas, un nebija 
pārliecības, vai tas noticis īstenībā vai tikai iedo-
mās. Bet aina ar kailajām sievietēm pustumšajā 
pirtī vienmēr bijusi viņa galvā, cik vien viņš sevi 
vispār spēja atcerēties.

— Man bija līdzīgi. Tikai tur bija ļoti skaists 
mežs un koks, un zem tā bija plika sieviete un 
pliks vīrietis. Varbūt tie bija mani vecāki. Bet tad 
viņi aizgāja. Nezinu, kas ar viņiem notika. 

Bērns pavadīja katru vārdu ar plašu žestu un 
skatījās augšup plati pavērtām acīm. Viņas vai-
dziņi bija apaļi un sārti. 

— Cik tev ir gadu? — Edmunds jautāja. Viņš ska-
tījās uz meiteni, un tā vairs nelikās tik maza kā 
sākumā. Caur naktskreklu jau varēja samanīt di-
vus briestošus izciļņus. Vēl aizvien viņai piemita 
bērnišķīgais tuklums, bet zem tā jau jautās kaut 
kas nodevīgs. 

— Nezinu, ne pārāk daudz, — viņa paraustīja 
plecus. — Un tev?

— Nezinu, pārlieku daudz. Pase saka, ka mani ir 
septiņdesmit deviņi.

— Tas nav ļoti daudz.
— Kā uz to skatās. Man tas ir par daudz.
Edmunda roka drebēja. Mest akmentiņus kļu-

va grūti, un tie krita ūdenī turpat pie krasta. 
Plunkšķi gan joprojām skanēja. Meitene iejūtīgi 
klusēja un neko nejautāja.

— Zini, vissliktākais ar vecumu ir tas, ka tu nekā 
nevari. Kādreiz varēju pastumt traktoru, tagad 
labi, ja varu sevi līdz tualetei aizstumt. Bērnībā 
domāju, ka vecums ir domāts tam, lai varētu at-
pūsties. Izrādās, ka vecums ir tam, lai sagaidītu 
miršanu. Būtu vismaz Silvija man blakus, bet... — 
Edmunds sacīja un stenēdams nosēdās zemē uz 
dīķīša krasta.

— Es saprotu, — meitene apsēdās blakus. Viņi 
abi aizvien meta ūdenī akmentiņus.

— Kāda viņa bija? — meitene jautāja.
— Viņa bija pilnīga. Es iemīlējos viņā, kad vēl 

mācījos skolā. Toreiz vasarās strādāju kolhozā un 
tur viņu satiku. Mēs abi kaplējām kilometru ga-
ras biešu vagas. Viņa toreiz bija dikti smuka. Ne-
kādu smiņķu, tikai brīnišķīga pienbalta āda un 
brīnumainas zaļas acis. Viņai bija ārkārtīgi skais-
ti smiekli un nekaunīgs smaids. Visu vasaru es 
skraidīju viņai pakaļ, līdz visbeidzot man izdevās 
viņu pielauzt. Aiz kolhoza garāžām viņa man ļāva 
apčamdīt savas krūtis, un es biju nolemts.

Edmunds raudzījās zvaigznēs. Vairs neskanē-
ja plunkšķi, un plaukstas rāmi atdusējās uz vecā 

vīra ceļiem.
— Tu vēl to nezini, bet mīlestība ir pats skaistā-

kais, kas ar tevi var notikt. Kādu dienu tu satiksi 
zēnu, kas sajauks tev galvu, un tikai tad tu sāksi 
tā īsti dzīvot.

Meitene blakus smaidīja un neko neteica. Vi-
ņas acīs bija redzams, ka viņa to jau saprot. Tā 
nebija maza meitene. Tā bija jauna sieviete sie-
višķīgām ķermeņa līnijām, nedaudz strupu de-
gunu un izteiksmīgiem vaigu kauliem. Cau-
ri plānajam naktskreklam varēja saskatīt viņas 
krūtis — mazas un apaļas. Viņa bija patiesi skais-
ta, un arī vecā vīra sirdī kaut kas ietrīsējās. Ed-
munds ar labpatiku skatījās uz jauno sievieti, bet 
tad kā nokaunējies piespieda sevi novērsties un 
skatīties ūdenī.

— Kā tevi sauc? — Edmunds jautāja.
— Man ir auksti, — viņa teica.
Jaunā sieviete noglauda sava naktskrekla kro-

kas un rokām aptvēra ceļus. Viņas kailos elkoņus 
un rokas klāja zosāda. Pēdas bija kļuvušas gluži 
bālas, un viņa berzēja vienu pēdu pret otru, lai 
nedaudz sasildītos.

— Ņem, uzvelc vismaz manas čības, lai pēdas 
nekļūst pavisam zilas, — Edmunds sniedza viņai 
apvalkātās brūnās čības.

— Vai jums pašam tās nevajag?
— Esmu vecs, un reimatisms man jau tāpat ir, 

— Edmunds purināja čības viņai pie deguna. — 
Ņem, man nav auksti.

Čības viņa paņēma un uzvilka kājās. Tās bija 
krietni par lielu, un viņas pēdiņas tajās gluži vai 
pazuda, bet viņa pateicās, viegli papliķējot veca-
jam vīram pa plecu. Caur ķermeni izskrēja auk-
stuma vilnis, un viņš satinās ciešāk halātā.

— Kā tevi sauc?
— Joprojām nedzird dzērves. Zinu kādu vecu 

sievieti laukos, kura vienmēr ceļas līdz ar pirma-
jiem saules stariem un iet uz mežu. Katru die-
nu viņa pavada mežā, lasot ogas un sēnes, un vi-
ņai arī patīk klausīties dzērvju kliedzienos. Viņa 
saka, ka tur brēkā mirušie. Kādu dienu viņa pati 
kļūs par putnu.

— Es arī jaunībā dzīvoju laukos. Tas bija tāds 
neliels lauku ciemats, kurā dzīvoja visi kolhoz-
nieki. Mana sieva bija agronome — tā pati, par 
kuru  tev stāstīju. Dzīvojām dzīvoklī, taču reizēm 
varēja dzirdēt arī dzērves.

Jaunā sieviete neko neteica, bet Edmunds sa-
guma. Nogurums sāka ņemt virsroku, sāpes mu-
gurā atgādināja, ka šajā nakts stundā viņam jābūt 
gultā.

— Es nu iešu mājās, likšos uz auss.
— Paliec!
Tas nebija lūgums, bet gan drīzāk aicinājums 

vai varbūt pavēle. Viņas skatiens un krunkā sa-
vilktā piere nepieļāva ierunas. Edmunds tā kā cē-
lās, lai dotos, bet atkal atkrita turpat zālē un pa-
lika sēžot. Sejas skarbums un nopietnība darīja 
viņu nemierīgu. Viņas vaigus, degunu un rokas 
klāja rētas.
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Ilustrācija —  
Sarmīte Māliņa

— Kā tevi sauc? — viņš jautāja.
— Šķiet, tuvojas rīts, — viņa skatījās pāri namu 

jumtiem. Kaut kur pamalē varēja samanīt gaismas 
atblāzmu.

— Kā tevi sauc? — viņš jautāja.
— Vai gan vārdam ir nozīme? — viņa pasmaidī-

ja un grumbas nedaudz izlīdzinājās. — Vārds tiek 
mums iedots bērnībā, un dzīves laikā mēs iegūs-
tam palamas, bet tās reti ko pasaka par mums pa-
šiem.

Sieviete negribēja atbildēt. Edmunds apjauta, 
ka varbūt viņiem abiem šeit pienācās būt un tā 
nebija nedz viena, nedz otra brīva izvēle. Viņš ti-
kai būtu vēlējies, kaut nesēdētu noplīsušā halātā 
un bez čībām, taču vieta bija jauka. Visā tuvākajā 
apkārtnē labākas vietas nemaz nebija. Pēc ilgāka 
laika Edmundam kļuva žēl, ka viņš no laukiem ir 
pārcēlies uz pilsētu. 

— Es reiz nogalināju cilvēku. Deviņdesmit otrā 
gada pavasarī biju piedzēries un sēdēju pie auto 
stūres. Notriecu gājēju. Nakts vidū viņš gāja pa 
ceļa vidu un es uzbraucu viņam virsū. Pat ne-
piebremzēju, un viņš no trieciena ielidoja grāvī. 
Tūlītēja nāve. Izrādījās, ka viņš arī ir piedzēries. 
Tiku cauri sveikā. Mani pat nemocīja sirdsapziņa. 
Teicu sev, ka tas ir negadījums, un gulēju zīdaiņa 

mierā. Vismaz toreiz.
Edmunds bija atzinies savā lielākajā grēkā, un 

kļuva vieglāk. Viņš it kā atdzīvojās. Runāja, pla-
ši žestikulēdams, un vārdi vairs nemaz nenāca 
smagi. Vēl bija dažas lietas, ko viņš vēlējās izstās-
tīt, un sieviete viņam līdzās klausījās un smaidīja. 
Viņš ieskatījās viņas sejā. Tā bija veca un grum-
bu klāta, un viņas augums tik trausls, ka spēcīgā-
ka vēja brāzma to saplosītu lupatu lēveros. Viņas 
lūpas smaidīja, atsedzot divas rindas baltu zobu, 
bet bālo acu skatiens bija bezdibenīgi skumjš. 

— Tu tik ļoti atgādini, Silviju, — viņš ar plauk-
stu pieskārās viņas sejai un juta, cik tā mīksta un 
auksta. Pirkstu gali slīdēja pāri daudzajām grum-
bām.

— Jā, pilnas kabatas..., ak, tā.
Bija kļuvis nedaudz aukstāks, rīts jau rokas 

stiepiena attālumā. Un tad viņi dzirdēja kliedzam 
dzērves. Pavisam skaidri, itin kā tās slēptos tepat 
aiz tuvākā nama vai ezeriņa otrā pusē. Edmunds 
klausījās, jutās pavisam mierīgs un elpoja dziļi. 
Tikai izskanot pēdējam kliedzienam, viņš izstai-
pījās un atvadījās. Savādi, bet nekas vairs īsti ne-
sāpēja.

— Tu vari paturēt čības, — viņš teica. 
Ūdens bija pārsteidzoši silts. Ê
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Viesturs Vecgrāvis 
(1948) ir latviešu 
literatūrzinātnieks, 
grāmatizdevējs, 
Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu 
fakultātes emeritētais 
profesors.

proza

Ar Aleksandra Grīna (15.08.1895.—25.12.1941.) 
darbiem iepazinos tikai pagājušā gadsimta 70. 
gados, kad Beberbeķu nelegālajā tirdziņā lai-
mējās nopirkt dažas viņa grāmatas. Antikvari-
ātos  tās bija velti meklēt, tur Grīna darbus pat 
nepieņēma. Doma, ka tos varētu jaunizdot kāda 
no valsts izdevniecībām, nemaz nenāca prātā, jo 
rakstnieks padomju sistēmā bija absolūts tabu. 
Tāpat kā Edvarta Virzas, Leonīda Breikša un Viļa 
Veldres vārdi un daiļrade, nemaz nerunājot par 
tiem latviešu rakstniekiem, kas ražīgi turpināja 
rakstīt brīvajā pasaulē emigrācijā jeb «bezsaules 
norietā» (ironiski parodējot Andreja Upīša ciniski 
melīgo metaforu). 

Par Aleksandru Grīnu vienīgie padomiskā vēr-
tējuma apzīmējumi skanēja: reakcionārs rakst-
nieks, buržuāziskais nacionālists, latviešu šo-
vinisma ideologs, sociālisma nīdējs, vēstures 
viltotājs, pat rasisma un fašisma sludinātājs. Pir-
mais daudzmaz plašākais vēstījums okupācijas 
laikā par Grīna daiļradi parādījās tikai 1979. gadā 
Ingrīdas Kiršentāles monogrāfijā Latviešu romāns, 
kur, rakstot par 30. gadu latviešu vēsturisko ro-
mānu, viņa devumu nekādi nebija iespējams 
noklusēt. Taču labi atminos, ar kādu rūgtumu 
monogrāfijas autore stāstīja par tiem ideoloģis-
kā vērtējuma štampiem, kas uzspiesti, lai viņas 
grāmata vispār tiktu izdota. Tikai 80. gadu noga-
lē Grīna darbus varēja sākt publicēt Latvijā, un 
tad dažu viņa pirmskara darbu — romānu Toba-
go, Dvēseļu putenis un Nameja gredzens — tirāžas 
sasniedza mūsdienās neiedomājamus skaitļus — 
50, 100 un pat 120 tūkstoši.

Aleksandra Grīna cilvēka mūžs bija viņa laik-
metam raksturīgo politisko pārmaiņu noteikts. 
No vienas puses, 30. gados viņš bija viens no pa-
šiem populārākajiem un arī ražīgākajiem latviešu 
prozistiem (vienīgais, kas kvantitātē viņam spēja 
daudzmaz tuvoties, bija Vilis Lācis) ar fenome-
nālām darba spējām un, kas īpaši jāuzsver, arī ar 
kvalitāti. No otras puses, Grīns bija traģiska figū-
ra. Jo pēc Latvijas okupācijas viņš bija visvairāk 
aizliegto autoru skaitā, kaut pret uzspiesto varu 
nenostājās. Vēl vairāk — viņš turpināja dienestu 
Latvijas armijā, ko Kremlis pārdēvēja par 24. teri-
toriālo korpusu, vēlāk tika pārskaitīts 613. artilē-
rijas pulkā. 1941. gada 16. jūnijā Jaungulbenē Grī-
nu arestēja līdz ar citiem vairāk nekā 500 latviešu 
virsniekiem, tad Rīgā pratināja un 24.—25. jūnija 
naktī nosūtīja uz PSRS soda nometnēm, kur vi-
ņam piesprieda nāves sodu, ko izpildīja tā paša 
gada 25. decembrī Astrahaņas cietumā.

Raksturojot Grīna īsprozu, tajā skaitā nove-
les, uzreiz jāteic, ka tā ir viņa daiļrades visma-
zāk zināmā daļa arī mūsdienās. Jaunajos laikos 
gan divreiz izdoti pilnīgi viņa īsprozas apkopo-
jumi, taču tie nepelnīti palikuši autora monu-
mentālo romānu ēnā.  Grīna īsprozu augsti vēr-
tējuši gan Pāvils Rozītis, gan Jānis Ezeriņš, gan 
Jānis Veselis, paradoksālā kārtā arī pēckara ga-
dos viens no radikālākajiem nošautā rakstnieka 
daiļrades nopēlējiem Andrejs Upīts, kurš 1934. 
gadā rakstījis: «Aleksandrs Grīns ir vienīgais īs-
tais un konsekventais latviešu vēsturiskā stās-
ta autors. Lielā stila rakstnieks, kura vēstures 
laikmetu, senatnes notikumu, pagājušo laiku 
tikumu un agrāko paaudžu cilvēku psiholoģi-
jas studijās audzinātā un rosītā fantāzija mek-
lē arvien lielākus plašumus. (..) [Labākos] Grī-
na [vēsturiskos] stāstus bez riska var salīdzināt 
ar šāda žanra noveles izcilākā rakstnieka K. F. 
Meijera darbiem. (..) Grīns ir ārkārtīgi veikls fa-
bulists un prot no sākuma līdz beigām lasītāju 
valdzināt tiklab ar savām šausmu, kā roman-
tikas scēnām.» Grīna īsprozas tematiskais un 
laika spektrs ir izteikti plašs. Autors veiksmīgi 
izmantojis ne tikai viduslaiku, renesanses un 
17.—18. gs. literatūras stilizāciju, tēlojot tiklab 
Rietumeiropas, kā Latvijas vēstures ainas dažā-
dās izvēles un konfliktsituācijās. Viņš ir aktīvi 
kultivējis mistiskās, Edgara Alana Po iedibinā-
tās iracionālu un neizskaidrojamu briesmu no-
veles tradīciju. (Veselis pat uzskatījis, ka Grīns 
dažkārt pat diezgan tieši izmantojis Po stila un 
sižeta saasinājuma paņēmienus.)

Tuva rakstniekam ir arī barokāla patētika un 
barokam raksturīgā izteiksmes krāsainība, lī-
dzās Virzam un Ādamsonam Grīns ir spilgtā-
kais neobaroka pārstāvis latviešu literatūrā. Ne 
velti 30. gadu beigās kā vienu no mīļākajiem 
rakstniekiem Grīns minējis vācu baroka ģēni-
ju Hansu Jakobu Kristofelu fon Grimmelshau-
zenu un viņa romānu par Zemnieku kara laiku 
Vācijā 16. gadsimta sākumā Simplicissimus, tāpat 
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krievu mistisko simbolistu Fjodoru Sologubu. 
Protams, jāmin arī Henriks Senkevičs, Gistavs 
Flobērs, Valērijs Brjusovs un Oskars Vailds, bet 
pats Grīns uzsvēris, ka uz visiem laikiem viņam 
vistuvākie palikuši jau minētais Po un Prospērs 
Merimē. No nacionālās literatūras kā sev būtis-
kus rakstnieks izcēlis Jāņa Poruka Druvienas Sila 
ezera nolaišanu un svētceļojumu uz Linteni un Augus-
ta Saulieša Veļu tiesu — divus fantāzijas un misti-
kas piesātinātus stāstus. 

Saistībā ar Grīna īsprozu viena joma jāakcentē 
īpaši — viņš ir latviešu vēsturiskā stāsta un nove-
les iedibinātājs. Tie daži vēsturiskās īsprozas dar-
bi, ko pirms viņa rakstījuši Poruks un Andrievs 
Niedra, ir tikai sīks ievads šajā žanra paveidā. 
Daži Grīna pētnieki pat uzsvēruši, ka viņa lielā 
mūža mīlestība bijusi vēsture. Tam var piekrist, ja 
atceramies, ka tieši Aleksandrs Grīns ir sarakstī-
jis biezos Pasaules vēstures, Kultūras un tikumu vēs-
tures, Zemju un tautu monumentālos sējumus. Vēl 

var minēt viņa grāmatas Trīs gadsimti un trīs vadoņi, 
Vadoņi un politiķi, Kauju karalis Kārlis XII, kas aplie-
cina intensīvu interesi par spilgtām vēsturiskām 
personībām. Savukārt Bārbala Simsone Grīnu 
uzskata par šausmu īsprozas iedibinātāju latvie-
šu literatūrā. (Te gan jānorāda, ka tāds visupirms 
ir Poruks ar 20. gs. sākumā publicētajām novelēm 
Šausmu nakts, Briesmu nakts, Kokgrauzis un Domuzī-
mē jau iepazīto noveli Čūskas. Arī Veselis jau 1919. 
gadā saraksta vairākus tādus darbus, kuri saistā-
mi ar šausmu literatūras tradīciju.)

Raksturojot Grīna pasaules tēlošanas veidu, 
minēts gan maģiskais, gan fantastiskais reālisms, 
uzsverot, ka rakstnieka iracionālisms un misti-
cisms izaug no dzīves realitātes tēlojuma. Te au-
tors seko Po un simbolistu iedibinātai tradīcijai. 
Šī īpatnība raksturo arī noveli Trīs un viena, kas 
sarakstīta 1938. gadā un publicēta grāmatās tikai 
lielajos kopojumos. Tajā tēlotais laiks saistāms ar 
posmu, kad Grīns, Pirmā pasaules kara laikā pa-
beidzis kara skolas kursu, kā praporščiks cīnās 
Galīcijas frontē. Jau 1916. gada marta beigās pēc 
viņa vēlēšanās nākamo rakstnieku pārceļ uz Lat-
viešu strēlnieku daļām. Strēlnieku cīņu tēma ir 
viena no galvenajām arī viņa īsprozā. 

Trīs un viena ir tas rakstnieka darbs, uz kuru 
pilnībā attiecināms Ingrīdas Kiršentāles rakstī-
tais par būtisku viņa pasaules izjūtas īpatnību: 
«Robeža, kas šķir realitāti no pārlaicīgā, A. Grīna 
darbos ir netverama, turklāt abas telpiski (un ne 
tikai) ir vienlīdz reljefas, detaļām bagātas, vizuā-
li viegli uztveramas.» Tāpat zīmīgs ir Jāņa Vese-
ļa viedoklis, ka Grīns vides un cilvēku tēlojumā 
«visu grib padarīt jutekliski uzskatāmu, organiski 
sajūtamu». Man jāpiebilst, ka darbā Trīs un viena 
rakstnieks veiksmīgi izvairījies no nereti pārspī-
lētās patētikas un pārliekā barokam raksturīgā 
epitetu krāvuma, šķiet, labi apjaušot, ka mūsdie-
nu tēlojumā tas var kļūt pašmērķīgs. Zīmīga ir arī 
noveles finālam būtiskā pašironija kā 20. gadsim-
ta racionālā cilvēka raksturīga iezīme. Un tad-
pat tomēr svarīgs ir arī vizionāra sapņa motīvs, 
kas apliecina rakstnieka pasaules izjūtas zīmīgu 
īpatnību — pagātne, ja tā ir intensīvi dzīvota, spēj 
atdzīvoties, kaut vai īsu brīdi un kaut vai tikai 
iracionālā formā, arī tagadnē, tā noteikti atgādi-
nādama par savu nezūdamību.

Tiem, kurus Grīna īsproza būs ieinteresējusi, 
iesaku atrast vai nu 1992. gadā izdoto viņa Stāstu 
un noveļu sējumu, vai 1995. gadā publicēto Rak-
stu 12. sējumu, kurā rakstnieka īsproza pārstāvē-
ta vispilnīgāk. Kanoniskajos sējumos publicēti 35 
viņa īsprozas darbi (periodikā vēl palicis vairāk 
par duci stāstu, tēlojumu un noveļu), to skaitā 
viņa šedevri Viņa gaišības grāfa Bertrana krustneša 
gaitas, Septiņi un viens, Succubus, Musketiera Bērtuļa 
gals, Svētās Agates brīnumdarbi, Lorenco d’Alesia jeb 
pieviltā vīra atriebšanās, Seržants Kroklī, Šāviens mig-
lā, Sauciens naktī, kas okupantu nogalinātā rakst-
nieka īsprozu ļauj iepazīt tās pievilcīgajā dažādī-
bā. Ê
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Pasaules kara sākumā es biju jaunākais virsnieks 
krievu armijas N. pulkā, kurš cīnījās līdzi gan-
drīz visās 1914. gada rudenī Galīcijā izkarotajās 
kaujās un novembra sākumā bija dziļi ielauzies 
Karpatu kalnu mežos. Tur kādā salnas rītā mūsu 
rotai iznāca diezgan sīva apšaudīšanās ar Tiroles 
strēlniekiem, un viens no šiem puišiem, kas nē-
sāja Alpu vijolīšu nozīmi pie cepures, man iešā-
va tik nelaimīgi kreisajā plecā lodi, ka to atsacījās 
izņemt divīzijas lazaretes dakteri, likdami doties 
tālāk aizmugurē, jo man esot nepieciešama visai 
sarežģīta operācija.

Dzelzceļa tai apgabalā nav, šoseju un sanitā-
ro automobiļu arī ne, un vienīgais satiksmes lī-
dzeklis, ko lazaretes vecākais ārsts ar komandan-
ta ziņu spēja man pagādāt, bija gucuļu zemnieku 
rati. Ar daktera papīru kabatā es kāpu tajos iekšā, 
ziņnesis tatārs Hasans līdzi, un garmatainais kal-
nietis sāka dzīt savu mazo zirdziņu, kaut ko pie 
sevis rūkdams un šad tad paskatīdamies uz kal-
nu galotnēm, virs kurām bija sagūluši tumšpelēki 
mākoņi. Manis vaicāts, viņš paskatījās, nospļāvās 
un atrūca kaut ko par negaisu, kuram nākot, labs 
zemnieks nedzenot savu suni laukā no istabas.

Kalnieša pareģojums par negaisu piepildījās jau 
pēc pāris stundām: egles sāka smagi šņākt, gaiss 
satumsa, kļuva pilns asas svilpošanas, un sākās 
nikns putenis, kurā pagaisa ne vien koki, bet brī-
žam pat vedēja zirgs.

Tikt vēl tovakar miestiņā nebij ko domāt, un 
piedevām man pāris reizes likās, it kā caur aukas 
auriem padzirdētu kalnu vilku kaukšanu. Tāpēc 
vaicāju guculam, vai tuvumā nav kāds ciems vai 
ciemats, kur mēs varētu dabūt naktsmājas.

Vīrs padomāja, pašūpoja galvu un pēc brītiņa 
pagrieza zirgu pa kreisi. Mēs nobraucām padziļā 
lejā, kur sniega vētra jau bija sadzinusi prāvas ku-
penas. Tām cauri lēnā gaitā cīnoties, rati pēc labas 
stundas apstājās pie augstas mūra sētas vārtiem, 
aiz kuriem sniega pārslu jūklī un vakara tumsā 
bija neskaidri jaušamas masīvas celtnes kontū-
ras. Kaut kur netālu iegaudojās suns un atkal ap-

klusa. Vedējs pārmeta krustu, bet Hasans abām 
rokām ieķērās vārtu stieņos un sāka tos sirdīgi 
kratīt — zvans nebij atrodams.

Pēc brītiņa aiz vārtiem iemirdzējās pasarkana 
gaismiņa. Tā, lēni šūpodamās, nāca tuvāk un iz-
rādījās par lukturi, ko tā nesējs, vecīgs vīrs, no-
lika pie vārtu staba zemē un, kaut ko sarūcies ar 
mūsu zemnieku, beidzot atslēdza. Rati iebrauca 
pagalmā un apstājās pie lielām akmens kāpnēm. 
Hasana atbalstīts, es izkāpu, un vedējs ar zirdziņu 
pazuda aiz ēkas stūra, bet vārtu vērējs pataisīja 
vaļā parādes durvis, aicinādams ienākt ar mēmu 
mājienu.

Es nelikos lūgties, jo sniegputenī biju krietni 
izsalis un sašautais plecs, laikam no ratu kratīša-
nās, sācis stipri sāpēt. Pēc gara gājiena pa korido-
riem mēs nokļuvām lielā telpā, kur mūsu saņē-
mējs, nolicis savu lukturi uz galda un joprojām 
klusēdams, sāka kurt kamīnā uguni, bet Hasans 
palīdzēja man novilkt šineli un aizdedzināja uz 
kamīna augšmalas noliktos svečturus.

Tā bija paprāvai zālei līdzīga istaba, iekārtota 
reiz poļu magnātu iecienītajā baroka stilā, ar ma-
sīvām Karpatu ozola mēbelēm un smagām da-
masta portjerām. Gar sienām, cik sveču un ka-
mīna pirmās uguns gaismā spēju saskatīt, bija 
vairākas gleznas zelta rāmjos, nosūbējušas no 
vecuma. Kreisajā iekšstūrī bija milzīgs sarkanas 
ādas dīvāns ar apzeltītiem leoparda tēliem kāju 
vietā, bet turpat pie kamīna divi dziļi bizoņādas 
krēsli, no kuriem vienā tūliņ atlaidos, ļaudams 
Hasanam novilkt zābakus un aiz noguruma brī-
tiņu aizdarīdams acis.

Kad pavēru no jauna plakstiņus, vecā sulaiņa 
vairs nebij. Kamīnā rūca liesmas, jautri locīda-
mās ap egles pagalēm, un telpu bija sācis pildīt 
tīkams siltums, bet Hasans jau lika uz uguns savu 
katliņu.

«Tavam labdzimtība aukst, manam arī aukst, 
jādzer tēja,» viņš sacīja, un man nebija, ko bilst.

Pēc tējas padzeršanas ziņnesis pārsēja manu 
brūci, ietina man kājas šinelī, palikdams zem tām 
ādas soliņu, iemeta kamīnā vēl brangu klēpi mal-
kas un nogūlās aiz manējā krēsla uz grīdsegas ar 
jērenīcu pagalvī. Pēc maza brītiņa es jau dzirdēju 
sava uzticīgā tatāra krākšanu.

Miegs toties vairījās no manām acīm. Varbūt 
tur savu tiesu bija vainīgs ievainojums, bet var-
būt mans sagurums jau bija pārsniedzis to robe-
žu, aiz kuras ticis, cilvēks nejaudā vairs iemigt, lai 
cik smagi tam liktos locekļi.

Aiz gara laika sāku vispirms vērot kamīnu, uz 
kura liktais zelta pulkstenis, smaidošu amoretu 
saturēts, bija sen apstājies, diezin jau no kura lai-
ka rādīdams pusdivpadsmit. Tad mani skati aiz-
slīdēja uz augsto logu pusi, pakavēdamies pie to 
melnajiem atvariem, aiz kuriem auroja putenis, 
šad tad iesviezdams rūtīs sausa sniega saujas, un 
atkal ieskanējās suņa gaudojiens, pilns vientulī-
bas baiļu un izmisuša žēluma.

Lai nebūtu jāklausās neredzamā dzīvnieka žē-

Aleksandrs Grīns

Trīs un viena
Novele
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labās, es pasniedzos ar veselo roku pēc kamīna 
svečtura un pacēlu to gaisā, nolēmis sīkāk apska-
tīt savas naktsmītnes sienas un gleznas gar tām.

Tur bija veci pagājušo laiku augstmaņi, gan 
bargi ūsaiņi un tērpti zeltšūtos kuntušos, gan 
gludi skūtām sejām un mežģīnēm rotātos roko-
ko gadsimta uzvalkos, kurus bija centušies ievest 
Polijā modē jautrie sakšu dinastijas ķēniņi. Starp 
portretiem bija redzami arī divi trīs medību ska-
ti: vingru kurtu bars pilnā skrējienā traukdamies 
pakaļ aizelsušam vilkam un aiz tiem skaistas 
amazones žiglos stepju rumakos. Vēl kādā glez-
nā sirmūsains pans, no zirga pieliecies, ar šķē-
pu dūra satracinātu meža kuili, un no dzīvnieka 
purna krita sūnās asiņainas putas.

Apnicis vērot poļu magnātus un viņu medību 
priekus, es gribēju likt svečturi atpakaļ uz kamī-
na, neviļus pacēlu augstāk galvu un pārsteigts at-
laidos krēslā: tieši virs kamīna un manis, līdz tam 
slēpusies dziļā krēslībā, bija redzama senu laiku 
glezna, un jau no pirmā acu uzmetiena jaušams, 
ka to veidojis patiesi liels mākslinieks.

Tā bija jauna sieviete, atlaidusies uz zālē iz-
klātas sarkana samta segas un snaudā aizvērusi 
plakstiņus, kuru garās skropstas meta uz iebrū-
najiem vaigiem skumjas ēnas. Labā roka bija aiz-
likta aiz melnmatainās galvas tās atbalstam, krei-
sā plauksta un pirksti kautrīgi aizklāja klēpi, bet 
dusētājas kailās, dienvidnieciski iedzeltenās un 
neviena dzīpara neapsegtās miesas formas bija 
tik ideāli pilnīgas un nevainojami daiļas, ka sirds 
man ietrīsējās saldās sāpēs, jo tik brīnišķīgus mo-
deļus redzējuši vienīgi renesanses meistari.

Varbūt par vienīgo, lai gan niecīgi sīko defek-
tu varēja uzskatīt skatītajam redzamās labās kak-
la puses un tāpat paduses mazliet piepampušos 
limfas dziedzerus. Tak viss gaisa un zuda bez 
miņas blakus jau pārcilvēciskajam skaistumam, 
kurā bija liels miers un reizē savāds sērīgums, it 
kā pār jaunās dusētājas augumu jau taisītos no-
laisties nāves saltums.

Aiz kailās meitenes tālumā bija saskatāma Itā-
lijas lauku ainava, ietīta zeltainajās novakara dū-
makās.

Veroties gulošajā jaunavā, pamazām atslāba 
manējo nervu pagurums, un nemanot bija mani 
apņēmis sapņu pilns miegs.

*
Man likās, ka esmu nokļuvis teiksmaini krāšņā 

pilsētā. Ielu vietā bija kanāli, un to ūdeņus kūla 
slaidi liektu laivu airi. Vienā laivā sēdēju es pats 
trīs jautru biedru vidū. Diviem bija rokās man-
dolīnas, dziesmas vārdi un meldija visiem čet-
riem uz lūpām, pie zeltšūtām jostām sarkana 
samta makstīs taisni dunči ziloņkaula spalām un 
plecos īsi balta atlasa mēteļi.

Divi draugi arī bija skaisti un jauni, bet stal-
tāks par tiem tomēr trešais, un mandolīnas stīgas 
vissaldāk skanēja zem viņa vingrajiem pirkstiem, 
vienādi labi paradušiem vadīt zobenu, celt vīna 

kausu, apskaut meiteni vai rīkoties ar gleznotā-
ja otu, jo trešais draugs bija nesen pie vārda ticis 
mākslinieks.

Dziesmai izskanot, laiva piestāja pie bāla ale-
bastra plāksnēm apliktas pils kāpnēm, taisītām 
no rožsārta marmora, un iekšā bija dzirdama 
dzīru mūzika un jautra čala. Baltdzeltenās drā-
nās ģērbušies melni sulaiņi mūs sagaidīja, dziļi 
liekdamies, un smiedami mēs iegājām pils kunga 
viesu barā.

Jaunekļiem satumsa sejas, vienam otram vīram 
sametās padrūms skats, bet dāmas paslēpa savas 
smaidu pilnās lūpas aiz pāvu spalvu vēdekļiem, 
un visām iemirdzējās acis, ieraugot gleznotāja 
platos plecus, lepno un sarkano, melnas bārdiņas 
apēnoto muti un vīrišķīgo pieri, kurai bija sārtais 
kalnieša brūnganums.

Pils saimnieks, cienīga izskata un pasirms 
vīrs, nāca mums pretī, vezdams zem rokas jau-
nu meiteni, un mēs noliecāmies pavisam zemu, 
noņemto baretu spalvām skardami dzīru nama 
melnzaļgano grīdu. Mājastēvs mums teica kaut 
ko laipnu, bet, atkal slienoties taisni, man visus 
prātus uz brītiņu pārņēma apmulsums, jo bezga-
la liels bija pils kunga pavadones daiļums un acu 
mīlīgums. Beidzot atrāvis skatus no viņas lūpām 
un paskatījies draugos, es ieraudzīju, ka arī tiem 
kaist sirdis; māksliniekam bija plēsīgi iepletušās 
līkā vanagdeguna nāsis, bet labā roka uzgūlusies 
dunča rokturim, it kā trešais biedrs svešās meite-
nes dēļ taisītos turpat gāzties cīņā.

Vecais senators ar jaunavu pie rokas jau bija 
pazudis pārējo viesu pulkā, bet trešā drauga acīs 
joprojām dega tas pats kaislais plēsīgums. Tad ap 
mums sastāja kādi paziņas, no kuriem padzir-
dam, ka meitene esot pils kunga jaunā mīļākā, 
kuru tas nejauši un nesen ieraudzījis skrandās 
dejojam Marka laukumā gondoljeru un tautas 
acu priekšā un izpircis no viņas saimnieka kata-
lāņa. Kādu tā ļaužu, tā spāņu komediants nezinā-
jis stāstīt un pati meitene arī ne, bet sejas brūnga-
nums it kā rādot uz mauru asinīm.

Dzīru pils aizpeldēja tumsā, mūzika un viesi lī-
dzi; un tagad es redzēju citu greznu namu, kur 
nu mita trešais draugs, tagad kļuvis tālu daudzi-
nāts dēļ brīnišķīgās mākas, ar kādu viņš gleznoja 
svētās un dievmātes, zaļumos izbraukušu mīlētā-
ju pārus, mazas ganes un zeltspārnotus eņģeļus. 
Bet visu tā gleznoto meiteņu un sievu vaibstos 
bija manāms mauru jaunavas dejotājas lepnais 
cēlums un vīru savaldzinātājs burvīgums, jo viņa 
pati derēja tam par modeli: mākslinieks to bija 
atņēmis vecajam nobilam ar savas jaunības un vī-
rišķīgā spēka nevairāmo varu un mīlas lietās al-
laž izšķirīgo straujumu.

Mēs trīs ar savu neseno dēku draugu vairs reti 
tikāmies, neiedami to apciemot, jo sajutām, ka 
ciemiņi tā namā tagad būtu lieki. Un, kaut gan 
mazliet skuma sirds, tak nebij skaudības ne man, 
ne diviem citiem, un ar lepnumu dzirdējām, ka 
katrs jauns darbs vairo viņa slavu.
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Tad piepeši pienāca tam bēdu laiks, kuram sā-
koties, sajutām bez lūgšanās un lieku vārdu, ka 
draugam kļuvis nepieciešams mūsu tuvums un 
balsts, jo dejotājai bija apnicis diendienā stāt vai 
sēdēt par modeli un skūpstus mīt vienīgi dusai 
lemtās stundās.

Varbūt to bija aizvīlušas projām viņas dēkai-
nās nezināmu ļaužu asinis — tumšs, no tām nācis 
zemapziņas sauciens, bet noslēpumainās meite-
nes vairs nebija mākslinieka namā.

Mēs gājām viņu apraudzīt un atradām to izmi-
suma asarās. Un pirmie viņa vārdi bija par aizbē-
gušo mīļāko, bet otri — lūgums, lai steidzamies 
to meklēt, ja kādam no mums esot krūtīs patiesa 
drauga sirds.

Veltīgi centušies to mierināt, mēs gājām viņa 
mīļās meklētāju gaitās, tak meitene bija un pa-
lika pazudusi bez vēsts. Pats savādākais šķita vēl 
tas, ka līdz ar aizbēgušo dejotāju likās zudis arī 
mākslinieka talants: nekas tam nepaveicās, viss, 
pie kā viņš lūkoja pieskarties ar otu, darbā ce-
rēdams rast savām bēdām remdinājumu, iznāca 
pelēks, izskatījās nedzīvs, palika nepabeigts.

Tā aiztecēja daži mēneši, un mākslinieks, lū-
kodams slāpēt savas sirds nemieru un ilgas pēc 
zudušās, bija beidzot aizsācis kādu jaunu darbu, 
kura metā skatoties, likās, ka šī glezna patiešām 
būs tas labākais, ko jebkad radījusi viņa roka. Un 
dvēseles mums atkal kļuva vieglas, cerot un it kā 
redzot, ka, sākot sadzīt drauga sirds rētām, tā ta-
lants atkal atgūst savu agrāko spožumu.

Viņš bija sācis gleznot zem klajas debess ap-
gūlušos kailu meiteni, bet bez modeļa, tā vietā 
ņemdams pazudušās dejotājas tēlu un lūkodams 
izsaukt no bijušo dienu atmiņām un atdzīvināt 
uz audekla tās daiļumu, kādu to bij redzējis aiz-
gājušās mīlas stundās.

Ar katru jaunu dienu dusētājas skaistums kļu-
va jaukāks, valdzinošāks un saldu mulsu pilns. 
Un tad, kādā rītā atkal pie drauga aizejot, ne vairs 
kopā, bet katram par sevi, jo pilsētā bija sācis plo-
sīties mēris, ievazāts no austrumu zemēm ar zīda 
tirgotāju kuģiem, mēs atradām mākslinieku no-
laistām rokām un it kā izdzisušām acīm pie au-
dekla, uz kura tas jau bija izveidojis zeltaino mī-
ļākās augumu.

«Dievs mani atstājis,» viņš izmisis teica, «vakar 
un šorīt lūkoju vai pa simt lāgiem veidot seju, bet 
nekas neiznāk.» 

Mēs drošinājām, draugs atkal iesāka sev ticēt, 
paķēra krāsas un otu un mēģināja gleznot. Pēc 
brītiņa paskatījās atpakaļ, ieraudzīja mūsu no-
durtās galvas un, nokritis uz dīvāna, virs kura 
bija pakārts audekls, paslēpa seju rokās. Mēs no-
glāstījām tā trīcošos plecus, gājām projām, un bē-
das gāja mums līdzi.

Tas notika Kristus ciešanu nedēļas trešdienā, 
bet Lieldienu rītā bijām norunājuši iet draugu no 
jauna apciemot. Un, viņa namā ienākot, ieraudzī-
jām, ka sulaiņiem ir klusi līksmas sejas.

«Nu viss būs atkal labi,» tie teica, slaucīdami 

prieka asaras. «Kundze vakar pārnāca mājās.»
Un dzirdējām, ka viņu kunga mīļākā, pavi-

sam bāla, vārgusi un noskrandotās drānās, vakar 
pēc pusdienas laika pieklauvējusi pie mākslinie-
ka nama durvīm, sākumā nepazīta, noturēta par 
ubadzi un nelaista tālāk par priekšnamu, sāku-
si skaļi raudāt. Tās elsas padzirdējis mūsu draugs 
un viņas senais mīļais, nejauši gadīdamies uz otrā 
stāva kāpnēm. Viņš nosteidzies lejā, satvēris iz-
misušo viešņu rokās un ar to klēpī uzgājis augšā 
savā darba istabā, ceļā vēl kalpiem uzsaukdams, 
lai atnes vīnu un jaunas sveces darba lukturiem; 
un sulaiņi bija darījuši, kā pavēlēts, jo, nākot ie-
dvesmai, mākslinieks mēdza dienā aizsākto glez-
not arī naktī.

«Sirds priecīga, bet reizē tāds kā nemiers,» ve-
cākais mājas kalps nopūtās, «saule jau turpat 
pusdienā, bet kunga istabā joprojām klusu.»

Mēs smaidīdami saskatījāmies, reizē iedomā-
damies divkārtēju — darba un mīlas gurumu. 
Un nolēmām vēl kādu brīdi abus dusētājus ne-
traucēt, bet gaidīt viņu mošanos turpat lejā, pie 
priekšnamā mums nestā vīna, ko lēja kausos ve-
cais un bažīgais sulainis.

Tā aiztecēja stunda, pusē jau bija otra, un ne-
miers iezagās arī mums dvēselēs.

«Iesim lūkot,» teica pirmais draugs, piecelda-
mies kājās; mēs citi un kalpi gājām tam līdzi.

Pie darbistabas durvīm klauvējot, sākumā pa-
klusi, bet vēlāk jau ar spēku, netapa atvērts, neat-
saucās neviena balss. Un, pēkšņu baiļu pārņemti, 
mēs trīs gāzāmies no iekšpuses aizšautajās dur-
vīs, kuras atsprāga vaļā.

Uz dīvāna gulēja mūsu drauga mīļākā, kaila un 
it kā dusai aizvērtām acīm, bet mākslinieks bija 
nometies pie viņas ceļos un uzlicis galvu uz pār-
nācējas kājām. Abi bija miruši: uz meitenes kakla 
un tāpat tās padusēs redzamas mēra zīmes, un 
melns kā zeme bija drauga vaigs, kad pieliekušies 
ieskatījāmies tam sejā.

Kalpi vaimanādami aizbēga, bet mēs trīs, šau-
šalu un žēlu pārņemti, atkāpāmies līdz dur-
vīm un salikām rokas, taisīdamies skaitīt miro-
ņu lūgšanu. Bet, paceļot augšup acis, tās mums 
apžilba no brīnišķīgā krāsu mirdzuma un liela 
mākslas darba skatīšanas, jo nu mēs ieraudzī-
jām gluži pabeigtu to gleznu, pie kuras mūsu 
draugs bija mēnešiem ilgi un izmisis strādājis, 
to nobeigdams īsi pirms sava īsā mūža gala, jo 
pati nāve, atnākdama par zudušu turētai mīļa-
jai līdzi, bija viņam izņēmusi otu no rokas. Un 
laikam reizē ar mākslinieka dzīvības izdzišanu 
bija beiguši degt arī darba lukturi, jo vakar sveč-
turos kalpu ieliktās jaunās sveces bij izdegušas 
līdz pat iemutēm. Uz kāpnēm kļuva sadzirda-
ma rupja kņada, un iekšā ienāca mēra kapucēm 
aizsegušies līķu kalpi, lai aiznestu abus miro-
ņus. Mēs atvilkāmies sāņus, negribēdami skatī-
ties, kā šie vīri pilda savu amatu, un sākām iet 
projām tikai pēc tam, kad mēra līķu nesēji jau 
bija nokāpuši ar savām nestuvēm lejā. Un pakaļ 
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Ilustrācija — Zigmunds 
Lapsa

tiem un mums, kā dzīvei palikusi dzīva atmiņa 
par diviem, kas bija kopā no dzīves šķīrušies, 
blāzmoja vēl nenožuvušo gleznas krāsu krāš-
ņais mirdzējums.

 
*

Es nodrebēju un pacēlu galvu: kamīnā atkal 
gaiši dega jauna, man guļot un sapņojot, Hasana 
iekurtā uguns, un logos jau liesmoja saules lēkts, 
kura mēles likās iesniedzamies iekšā līdz pat ka-
mīnam.

Atcerējies savu rēgu virkni, es piecēlos, lai cie-
šāk ieskatītos gleznā, ap kuru bija visu nakti viju-
šās manis redzētās vīzijas. Un vēl burvīgāks likās 
jaunās un kailās dusētājas daiļums, kas bija bi-
jusi šī senā mākslas darba veidotājam reizē mīla, 
mūza un nāve, pati varbūt būdama tikai skaista 
dēkaine.

«Tavam labdzimtība izcept vista, labs vista,» 
Hasans jautri teica, ienākdams ar pannu vienā, 
maizes trauku otrā rokā. «Vedējs arī gaidīt, laiks 
projām braukt.»

Es sēdos pie galda, ziņnesis man palīdzēja sa-
griezt cepeti un, abiem iebaudot, sāka melst rīta 
agrumā no gucula saklausītās tenkas par šo meža 
pili un tas īpašnieku grāfu S., kas bija aizgājis aus-
triešu karaspēkam līdzi.

Esot bijis slikts cilvēks, vilkacis un meitu med-
nieks. Arī pati pils neesot nekāda laba vieta, jo 
naktīs te bieži rādoties visādi ķēmi.

«Tavam labdzimtība ķēms neredz?» Hasans 
man vaicāja, un es, patlaban iekodis vistas spār-
nā, papurināju galvu.

«A,» tatārs apmierināts novilka, «manam arī 
neredz. Ķēms baidās no karavīra, kam veselas 
asinis.» Ê

Aleksandrs Grīnsproza Trīs un viena
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Alvīds Šlepiks

Čells
Stāsts

Šis cilvēks noteikti ir traks, un Živka pagriežas 
pret stacijas logu, lai viņu skatieni nesastaptos.

Logs ir apledojis, un caur to nekas nav re-
dzams, tikai decembra vakara krēslā mirguļo 
iedzelteni sarkanas liesmiņas, iespējams, auto-
mašīnu pagriezienu signāli. Živka sēž, iespiesta 
starp divām paresnām sievietēm, un jūtas diez-
gan ērti, jo pārpildītās uzgaidāmās telpas dūko-
ņa patīkami ieaijā snaudā, bet mētelītis, kaut arī 
rudenīgs, pietiekami silda, omulīgi iekārtojoties 
starp abām pļāpīgajām pensionārēm, kuras gaida 
autobusu, lai atgrieztos mājās. Gandrīz nekuri-
nātā autoostas ēkā no siltuma, ko izdala cilvēku 
ķermeņi un izelpotais gaiss, ir puslīdz silts, bet uz 
palodzes rudenī aizmirstā alveja jau sen nosalu-
si. Živka negribēja sēdēt, jo vienmēr ir zinājusi, 
ka vietu vajag padot vecākiem cilvēkiem, taču ta-
gad viņa gandrīz ar varu ir nosēdināta starp cil-
vēkiem uz palodzes sola. Iemesls — čells. Živka 
ved uz mājām čellu. Pagaidām tas viņai ir par lie-
lu, bet tas ir skaists un dārgs! Instrumenta futlāris 
ir pārāk milzīgs tik trauslai meitenei, tāpēc lādzī-
gās sārtvaidzes kundzes bija pažēlojušas bērnu, 
kas turēja tādu svaru, un nu viņa sēž, iespiedusi 
klēpī savu (personīgo!) brīnumu — instrumentu, 
kuru viņa mācās spēlēt un kuru tik negaidīti bija 
saņēmusi dāvanā.

Meitenei apnīk skatīties caur apledojošo logu, 
un viņa piesardzīgi pagriežas — varbūt tas vīrietis 
sarkanajā mētelī ar caurajiem cimdiem un lielo 
cepuri jau būs aizgājis? Cilvēks stāv pie autobusu 
satiksmes saraksta un skatās, atgāzis galvu. Au-
toostā nav gaišs, bet ar pāris elektrības spuldzī-
tēm pietiek, lai grafikus varētu izlasīt. Živka lie-
liski saskata arī savu maršrutu — Molēti—Kaņuki 
18.30. Tas ir pēdējais autobuss, un viņa pacietīgi 
to gaida, jo vēl atlikušas piecpadsmit minūtes. Uz 
kādu maršrutu blenž tas cilvēks, nav skaidrs, jo 
viņa galva atgāzta pārāk augstu, laikam viņš vien-
kārši skatās griestos. Noskrandušais, pajaunais, 
bet gluži kā ar pelējumu pārklājies cilvēks izraisa 
Živkā bailes.

Visas viņa kustības, dīvainā izturēšanās izrai-

sa bailes.
Pēkšņi viņš iesmejas un, apgriezies uz kreisās 

kājas papēža, dodas garām autobusu sarakstam 
uz otru pusi un nostājas tur. Pēc tam viņš tieši 
tāpat, bet jau saraksta otrajā pusē (Živka redz ti-
kai kājas) atkal apgriežas uz papēža, iesmejas un 
dodas atpakaļ. Šoreiz viņš ievēro Živku un to, ka 
meitene viņam seko. Viņam to tikai vajag, viņš 
pienāk tuvāk, un Živkai šermuļi noskrien pār 
kauliem, kad viņa ierauga, ka trakais dodas viņas 
virzienā. Živka tikai stiprāk ieķeras savā mantībā 
— čellā — un gaida. Tagad aizgriezties vairs nevar, 
jo nav zināms, ko viņš darīs... Nedod Dievs, sado-
mās vēl uzbrukt?

Cilvēks nostājas Živkai tieši pretī un iesākumā 
tikai blenž viņai acīs, it kā gribēdams tajās kaut 
ko salasīt, tad pagriež galvu un sāk uzmanīgi pētīt 
instrumentu, ko meitene tur rokās, pareizāk sa-
kot — futlāri, kurā droši slēpjas daiļais čells. Ap-
kārt sasēdušās sievietes, kas tarkšķ kā uzvilktas, 
apklust. Cilvēks pievērsis viņu uzmanību. Kāda 
no viņām iesmejas, bet visas vēro. Cilvēks piesar-
dzīgi, it kā no kaut kā baidīdamies, izstiepj roku 
ar cauro cimdu. Živka atgāžas pēc iespējas tālāk 
no rokas. Cilvēks noglāsta futlāri. 

Kas tev tur ir tajā melnajā kastē, tā viltīgi, kā 
lapsa, jautā cilvēks. Un atkal pagriež galvu. Živka 
nezina, ko atbildēt, bet viņa neparko neatdos čel-
lu, pat ja viņš mēģinātu to atņemt.

Nekas, viņa saka klusi, bet stingri, it kā vēlēda-
mās parādīt, ka nav noskaņojusies runāt ar nepa-
zīstamiem savādniekiem.

Kā tā — nekas? Cilvēks iesmejas. Melo.
Živka turpina klusēt, bet bārdainais un pelē-

kais, lai gan jaunais vīrietis groza galvu un dīvai-
ni sašķobās. Meitenei paliek vēl neomulīgāk, viņa 
nezina, kā uzvesties. Aizbēgt nevar. Instinktīvi 
viņa saprot, ka labāk neielaisties runās, jo tad šis 
trakais vairs neatsiesies.

Ha, ha! Pēkšņi trakais iesaucas, likdams sarau-
ties ne tikai meitenei. Es zinu, kas atrodas tajā 
tavā kastē. Tur noslēpies cilvēks. Taisnība? Viņa 
ved līdzi cilvēku, ved bez biļetes, viņa grib to aiz-
vest bez biļetes! Bet varbūt tur atrodas līķis? Tu 
ved līķi? Līķi bez biļetes? Atzīsties, cilvēks sāk 
griezt zobus. Atzīsties, un tev tiks mazāks sods. 
Hahaha, kam gan līķim biļete? Līķim kastē!

Ej projām no šejienes, ej projām! Liec mierā 
meiteni, liec mierā, Balodīt! Iesaucas sieviete, kas 
sēž blakus Živkai, viņa pamāj ar cimdu un, it kā 
atgaiņājot mušas, dzen cilvēku projām. Dīvaini, 
bet pamuļķis apgriežas un, tāpat kā pirms tam, 
aizgājis garām grafiku sarakstam, nostājas otrajā 
pusē, bet pēc tam pavisam iziet laukā pa autoos-
tas durvīm.

Nebaidies, bērniņ, nebaidies, tas ir tikai Balo-
dītis, viņš neko sliktu nedara, viņš vienkārši ir sa-
vādnieks, nabaga cilvēks, un viss, nebaidies.

Nav nemaz viņš tik labs, tas tavs Balodītis, sa-
runā iesaistās cita sieviete. Runā, ka toreiz, kad 
sadega Petkeviča, Kimšišku saimnieka, kūts, visi 
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turēja aizdomās tieši viņu. Šo pamuļķi.
Bet neviens nenoķēra.
Ja nenoķēra, tad nenoķēra, bet tāds var izdarīt 

jebko, paskat, bērnam piesējās. Kur var šitā izdo-
māt — līķi ved kastē, resnā smejas.

Nobaidīja meiteni, neģēlis.
Tā ir Navaļinskaite, meitenīte, no mūsu puses, 

sarunā iespraucas arī trešā. Un kas tas tāds ir, ko 
tu ved mājās, bērniņ?

Čellu, klusi nomurmina Živka.
Paskat tik, čellu, izbrīnās sievietes.
Es spēlēju mūzikas skolā, meitene, it kā taisno-

damās, piemetina.
Laiks iet, bet plānprātiņš Balodītis neatgriežas. 

Živka vēro pulksteni, kas karājas pie sienas un 
lēni soļo uz priekšu. Pēkšņi, kā nogurusi tikšķēt, 
iekrakšķas pulksteņa iekšējā spirāle, varbūt sirds, 
un lielais rādītājs pārlec uzreiz par veselu minūti. 
Oho, izbrīnās Živka, un kā būtu, ja, gaidot Jauno 
gadu, rādītājs tā ņemtu un pārlēktu par visu mi-
nūti? Un, ja var pārlēkt par minūti, tad kāpēc gan 
nevarētu pārlēkt par divām?

Autoostas skaļrunis iekrekšķas kā klepodams, 
un atskan metāliska balss: autobuss, kas atiet as-
toņpadsmitos divdesmit uz Levanišķiem, atcelts.

Paskat, paskat, sievietes sakustas, tad kas ta-
gad būs? Ko lai tagad dara? Vai tu, meitenīt, brauc 
uz Levanišķiem? Nē, ne uz Levanišķiem. Paskat, 
viņa saka, ceļi aizputināti, autobusi iestiguši, ne-
var izbraukt. Jēziņ, jēziņ, tad kā tagad aizbrauk-
sim? Varbūt kāds aizvedīs, vajadzēs dēlam zvanīt, 
Dievs dod, ka būtu atgriezies no Viļņas. Labāk 
lūdzies, lai nebūtu piedzēries, kāds iesmejas. Sie-
viete, kas sēž blakus Živkai un bija viņu aizstāvē-
jusi no dīvainā cilvēka, sāk vākt somas. Iešu, viņa 
saka, paskatīšos, man taču kaut kā jātiek mājās.

Uzmanību, uzmanību, autobusa reiss uz Var-
nišķiem, kas atiet astoņpadsmitos divdesmit pie-
cās, atcelts, atkal iečerkstas skaļrunis.

Živkai paliek neomulīgi. Kas notiks, ja kaut 
kur iestrēdzis arī viņas autobuss? Vajadzēs at-
griezties pie tantes Genutes. Bet tā negribas, jo 
jau bija atvadījusies un devusies prom, arī pati 
Genute skaidri pateica, ka nepietiek vietas un at-
stāt čellu uz brīvdienām Živka nevar. Ak, kaut tas 
autobuss atnāktu! Cik labi būtu aizbraukt mājās, 
izvilkt instrumentu un uzspēlēt to mammai, Ju-
ļukam un mazajam brālītim Simam. Živka spēlēja 
mūzikas skolā, un viņai labi padevās. Un tagad, 
kad skolotāja Aldute ir uzdāvinājusi šo lielisko 
instrumentu, būs vēl labāk. Živka tikai spēlēs un 
spēlēs, un viņu rādīs televīzijā. Tas nav obligāti, 
protams, taču, kad rāda pa televizoru, tad vari 
nopelnīt naudu. Živkai gan liekas, ka pelnīt nau-
du spēlējot būtu gandrīz vai netaisnība, jo tu taču 
neko nestrādā — tikai spēlē.

Vakar Živka apciemoja skolotāju Alduti, kuru 
nebija redzējusi pāris mēnešus. Skolas direktors 
gaitenī piegāja pie Živkas un teica: aizej, mīļā, 
pie skolotājas Aldutes uz mājām Žēlsirdības ielā. 
Viņa tevi gaida.

Aizgājusi viņa pieklauvēja, tad izdzirdēja aiz 
durvīm kaut kādu skaņu, kaut kas iežvadzējās, 
varbūt nokrita, un iestājās klusums. Živkai šķita 
dīvaini, ka tik ilgi ir kluss, viņa gribēja pieklau-
vēt vēlreiz, bet šaubījās — varbūt jāgriežas apkārt 
un jāiet projām, direktoram viņa pateiks, ka dur-
vis bija aizslēgtas. Taču tajā brīdī dzīvokļa durvis 
atvērās, un tajās parādījās večiņa, tik maziņa, tik 
krunkaina, ka viņa izskatījās kā neīsta.

Labdien, Živka teica. Es atnācu pie skolotājas 
Aldutes.

Vecenīte tā kā pasmaidīja, tā kā nočāpstināja 
krunkaino muti un atvēra durvis plašāk. Živka 
ienāca un nopētīja krēslā iegrimušo priekšna-
mu. Seko man, vecenīte noteica. Tad viņas abas 
gāja pa garu un šauru gaiteni, tur sasveicinājās ar 
divām sievietēm, no kurām viena bija tērpusies 
tādā kā mūķenes apģērbā. Gaitenim nogriežoties 
pa kreisi, vecenīte pašķīra ar bārkstīm izrotātus 
biezus aizkarus, kas bija skaisti atsieti ar samta 
bantēm — tie acīmredzot bija pakarināti durv-
ju vietā. Skatienam pavērās paliela istaba, kuras 
vidū stāvēja plata gulta ar baldahīnu, bet gultā 
pusguļus puķainu spilvenu un spilventiņu ielen-
kumā gulēja skolotāja Aldute.

Paldies, māsiņ, skolotāja noteica, pārsteigdama 
Živku, jo grūti bija noticēt, ka vecenīte, kas atvē-
ra durvis un pavadīja viņu uz šejieni, varētu būt 
skolotājas Aldutes māsa. Piesēdi, mīļā... Blakus 
gultā... Gribu... paskatīties... uz tevi... Es vienmēr 
esmu tevi mīlējusi... Novēlu tev, bērniņ, dzīvē 
veiksmi... Tu esi tik... talantīga... cik žēl, ka mums 
jāatvadās...

Jūs dodaties projām? Živka pajautāja.
Dodos...
Vecenīte pa to laiku atnesa paplāti ar tēju un 

cepumiem, un likās dīvaini, ka viņai izdevās tēju 
neizlaistīt.

Šodien, Živka, ir mūsu pēdējā tikšanās, uzaici-
nāju tevi, jo gribu...

Runāt skolotājai kļuva aizvien grūtāk un grū-
tāk, viņas balss knapi sasniedza Živku.

Apskauj mani, lūdzu, skolotāja pateica un mē-
ģināja izstiept rokas, taču viņai bija pārāk grūti. 
Živka noliecās un apskāva skolotāju. Viņa sajuta 
pretīgu smaku no skolotājas mutes, bet centās to 
neizrādīt.

Viņas kādu laiku sarunājās, Živka centās ne-
klusēt, viņa saprata, ka skolotāja grib klausīties, 
un lika lietā nedaudz fantāzijas, lai skolotājai 
būtu interesantāk. Bet nedaudz. Un tad notika 
tas, par ko Živka pat nezināja, kā pateikties. Sko-
lotāja Aldute uzdāvināja savu čellu. Dāvināšana 
notika ļoti svinīgi, istabā sapulcējās arī pārējās 
māsas, kuru skolotājai bija veselas četras, viņas 
mudināja Živku nenogurstoši spēlēt un teica vis-
labākos vārdus, īpaši vēlēdamas Dieva svētību. 
No malas tas varēja izskatīties pat komiski. Živ-
ka turēja rokā lociņu un aiz nepacietības trīcēja. 
Viņa gribēja nest instrumentu mājās un pabūt ar 
to vienatnē. Sapnis iegūt čellu bija tik negaidīti 
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piepildījies, ka Živkai tas šķita īsts gaidāmo Zie-
massvētku brīnums.

Taču tad, kad viņa aiznesa instrumentu pie 
tantes Genutes, tai no prieka nebija ne vēsts, bū-
dama neizpratnē, kam tāda liela grabaža vajadzī-
ga. Nē, tu nevarēsi to šeit atstāt. Ja gribi to pa-
turēt, ved uz mājām, tante kā ar cirvi noskaldīja.

Ei, meitenīt! Navaļinskaite! Vai dzirdēji, arī 
mūsu autobusa nebūs!

Živka satrūkās, ieraudzījusi sev blakus pēc ska-
ta pazīstamas sievietes seju. Meitene acīmredzot 
bija aizsnaudusies — stacija bija gandrīz tukša, 
bet pulkstenis rādīja pusseptiņus.

Braucam, sieviete saka, Ādams aizvedīs ar savu 
busiņu.

Živka ceļas kājās, paņem smago čellu un seko 
sievietei. Ārā viņu gaida milzīgs vīrietis, viņam no 
mutes kā krāsns dūmi veltin veļas gars.

Mazā sieviete ar iepirkumiem iekārtojas busi-
ņa salonā, blakus kaut kādām kastēm, tur vīrie-
tis novieto arī čellu. Živkai bail pat uz īsu brīdi 
atvadīties no sava čella, bet viņa redz, ka viņas 
instrumentu cilvēks tur piesardzīgi un pat ar zi-
nāmu cieņu, bet tam vietas blakus patiešām nav, 
tāpēc viņa iekāpj pa priekšējām durvīm blakus 
šoferim. Sēdēt kabīnē un skatīties taisni uz ceļu 
ir simt reižu patīkamāk, tomēr šodien viņa gri-
bētu atrasties blakus čellam. Ka tikai ātrāk mājās, 
ka tikai ātrāk.

Ko tu sēdi un klusē, kāpēc neko nesaki, ja ne-
būtu Žvinienes, tad tā arī būtu palikusi autoostā. 
Labi, ka pateica, ka tu esi no Batēniem, kur gan 
būtu nakšņojusi, šoferis jautā.

Pie tantes, Živka klusi nosaka.
Āāā, pie tantes... Un kur tu ņēmi šo instrumen-

tu? Tik liels, dārgs taču.
Skolotāja uzdāvināja, Živka saka un saprot, ka 

viņas stāstītais skan neīsti un dīvaini. Kā meli. 
Živka nemelo, bet jūt, ka nosarkst, labi, ka ir 
tumšs, tikai priekšā, pretimbraucošo mašīnu luk-
turu apgaismotas, kā dzirksteles laižas pārslas.

Tad tava mamma ir Vilma?
Jā, jā, Vilma, tas ir lielais Vilmas skuķis, Žvinie-

ne nosaka tik ātri, ka Živka nepaspēj pat muti at-
vērt.

Un kā tevi sauc?
Živile.
Živile... Živile... H... Živile... šoferis gandrīz ie-

smejas, un Živka gribētu, lai viņai vairs neko ne-
jautā. Manai Ugnītei gribēja likt Živili, bet sieva 
iespītējās — būs Ugnīte, būs Ugnīte. Lai ir Ugnīte! 
Ugnīte arī skaists vārds, tagad, kad skraida, pa-
tiešām gluži kā uguns, nevis bērns, tāpēc ļoti labi 
piestāv — Ugnīte. Bet es gribēju Živili. Man patīk 
Živile.

Šoferis pagriežas pret Živku un smaidot viņai 
pamirkšķina. Draudzīgi. Živkai paliek silti ap sir-
di, ka ir tāda Ugnīte, kurai varēja būt viņas, Živ-
kas, vārds un ka viņas vārds kādam patīk, un viņa 
jau vairāk neko nedomā, nomierinās un vienkār-
ši skatās uz izgaismoto ceļu.

Es tavu mammu labi zinu, oi, kas par skuķi bija 
diskotēkās, oioioi, ļoti patīkama. Ļoti patīkama. 
Kādus piecus gadus jaunāka par mani...

Kā nebūs patīkama, Žviniene smejas kāsējo-
šiem smiekliem. Jums, vīriešiem, kura padauza, 
tā uzreiz patīkama. Zinu, zinu, ne viena vien man 
teikusi, ka arī tu, Ādam, gāji cauri rudziem pie tās 
Vilmas. Jums ka tikai maukoties, bet pēc tam bēr-
ni nezin, no kā, katrs no cita.

Nu ko tu tur runā, Žvinien, kas tad tā par mau-
košanos, ja skuķim dejās uz dibentiņa roku uz-
liec, vai tad tā ir briesmīga maucība?

Šoferis un sieviete apklust. Šoferis varbūt sajū-
tas neomulīgi, ka meitenes klātbūtnē tā runā ar 
ciemata tenku vāceli. Bet Živka pa to laiku vēro 
šofera Ādama rokas, kas mierīgi tur busiņa stūri. 
Tās rokas ir tik milzīgas, ka Živka pēkšņi iedomā-
jas: ja šis cilvēks paņemtu ar vienu roku, apsēdi-
nātu viņu, Živku, saujā, tad varētu vienkārši kā 
basketbola bumbu iemest grozā.

Sen neesmu redzējis tavu mammu... Un kā tas 
viņas... draugs, kas pie jums dzīvo, tas Pocjus?

Nav viņa, saka Živka. Viņa gribētu pateikt, ka 
labi vien ir, labi, ka patēvs aizbrauca uz Norvē-
ģiju un pazuda. Sākumā paretam rakstīja, bet pēc 
tam beidzās arī vēstules. Mamma raudāja, bet 
Živka, neko neteikdama, priecājās, jo patēvs vi-
ņai neko labu nebija devis, neko. Tikai piedzēries 
mēdza nokrist pagalmā, apčurājās, bet māte klie-
dza — guli vien, guli tajā peļķē, varbūt nosprāgsi! 
Meitene zināja, ka māte tikai tobrīd tā saka, pēc 
tam atkal būs apmierināta, glaudīsies pie Pocjus, 
ticēs viņa pasakām par brīvdienām Sartos, pie 
ezera, kur kāds draugs ir atpūtas nama uzraugs 
vai kaut kas tamlīdzīgs. Živka gāja ar Juļuku un 
vilka patēvu uz mājām, iekšā istabā, lai neno-
saltu. Līdz gultai nevajadzēja vilkt, apguldīja pie 
durvīm, galvenais, lai varētu aiztaisīt tās ciet. Pēc 
tam atnāca patēva drauģeļi, atnesa ciemakuku-
li, iecēla Pocju gultā, Živkai un brālim Juļukam 
iedeva dāvanas — visbiežāk snikerus vai čipsus. 
Mamma smējās, viņi ieslēdza mūziku, bērni gāja 
gulēt.

To viņas Pocju, kāds teica, Norvēģijā iesēdinā-
ja cietumā, bet Vancjūte dzirdējusi, ka viņa vairs 
nav starp dzīvajiem — viņu nodūruši kaut kādi 
albāņi, Žviniene saka.

Živka nezina, kas tie tādi albāņi, bet viņu at-
kal pārņem šausmas. Vai tad tā var būt taisnība, 
ka patēvu kāds nodūris. Ņēma un nodūra — par 
ko? Neko labu tas Pocjus Živkai nav izdarījis, 
bet arī neko ļoti sliktu. Vairāk labu nekā sliktu. 
Pēkšņi meitene atceras — bet Muļķis? Kā tad ar 
Muļķi? Tas bija patēvs, kas atnesa Muļķi. Mam-
ma negribēja viņu turēt, kas viņu baros, kas par 
viņu rūpēsies, vai tev ar Džimi nepietiek, viņa Po-
cjum jautāja, bet baltais un skaistais sunītis jau 
bija atnests, un bērni — Živka ar Juļuku — viņu jau 
glāstīja. Redzi, kā bērniem patīk, Pocjus teica, un 
mammai bija jāpiekāpjas. Tagad Muļķis izaudzis 
liels un balts suns, skaists un dzīvespriecīgs, un 
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pavisam nav dusmīgs. No viņa nav nekāda labu-
ma, mamma saka, laiž sev klāt ikvienu.

Kas gan tajā Norvēģijā gaida? Tur taču arī no 
debesīm nekas nekrīt, Žviniene saka. Ja sliņķis 
un dzērājs, domā, ka tur paliks citāds? Ja šeit ne-
strādāja un bija liekēdis, tad arī tur būs liekēdis, 
kas tad viņam tur naudu maksās, tāpēc jau arī va-
jag sapīties ar visādiem zagļiem, ar visādiem al-
bāņiem un vēl sazin ko. Un šeit Pocjus, kā runā, 
bija gan sēdējis, gan apzadzies, gan sakāvies. Viņa 
tēvs, cik atceros, bija gudrs cilvēks, skolotājs, var-
būt arī kaut kāds komunists, bet bērnus uzaudzi-
nāja par pilnīgiem nejēgām. Tādiem Lietuva vai 
Norvēģija — ceļš tas pats.

Jā, jā... šoferis novelk. Bet Živka skatās uz tik 
patīkami krītošajām pārslām, to kļūst aizvien 
vairāk, ceļš diezgan grūti saskatāms — ja ceļma-
lā nebūtu atstarotāju spīdeklīšu, tad jau gandrīz 
vairs nesaprastu, kur ceļa mala. Putina, un sniegs 
straumēm gluži kā piens plūst pāri ceļam.

Vo, manas māsas Aņutes bērns arī aizbrauca 
uz Angliju, tad runā, ka šis vai nu māju uzcēlis, 
vai nu nopircis, jo viņš ir kaut kāds celtniecības 

brigadieris, kurš strādā, nevis pudeles žvadzina. 
Bet, vo, paskat, Navika Aļģis atgriezās, un tagad 
tikai dzer un dzer, un dzer. Bet kā cilvēki var tik 
daudz iedzert, kur viņiem lien iekšā — ja nopelnī-
ji naudu, tad sakārto dzīvi, ietaupi, parūpējies par 
vecākiem, bet nē — jādzer, jādzer un jādzer, bet 
pēc tam jāguļ, atvainojos, savās čurās. Neviens 
taču nesaka, lai tu pavisam nedzer — ja cilvēks 
pie veselības, tad vajag iedzert, bet mēram arī jā-
būt. Nē. Mēra nav. Viņiem nav mēra, sit vai nost 
— liekas, ka šņabis salds kā medus. Vo, kaut vai 
šamējā, starp mums runājot, Vilma, viņai taču jau 
trešais bērns, kad brauca dzemdēt, tad vienkārši, 
kā runā, iznesa no bāra, teica — ūdeņi vienkārši 
bārā notecējuši, tad tu padomā — tā arī zem galda 
būtu piedzērusies piedzemdējusi.

Pēkšņi karstums iesitas Živkai galvā. Viņa taču 
par mammu, par mammu tā vecene runā.

Nav taisnība, nav taisnība, meli, tu melo, tu 
pretīgā un vecā mele! Pagriezusies pret autobusa 
salonu, iesaucas Živka. Manu mammu no mājām 
aizveda ātrie, no mājām!

Asaras izšļācas meitenei no acīm, un viņa raud. 
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Gribētu savaldīties, bet nespēj, tikai ar roku slau-
ka asaras un šņukst.

Un kā gan neraudāsi: kad mammai kļuva slik-
ti, kad sākās sāpes, Pocjus nebija mājās, mamma 
sāka kliegt un vaidēt, Juļuks nobijās, noslēpās aiz 
dīvāna, bet viņa, Živka, mēģināja mammu glābt, 
mēģināja palīdzēt, tikai nezināja, kā. Sauc ātros, 
zvani ātrajiem, saki, ka mammai sākušās dzem-
dību sāpes. Tad zvanīja, tikai nevarēja skaidri iz-
stāstīt, kā piebraukt, un mamma arī vairs neva-
rēja pateikt — viņai ļoti sāpēja. Tad Živka skrēja 
pie galvenā ceļa sagaidīt ātros, bet tas bija kādu 
puskilometru, kilometru tālu. Pēc tam viņa stā-
vēja pustumsā, lūkodamās visapkārt, un viņai 
bija tik ļoti bail, ka tikai mamma nenomirst, bet 
ātrie kā nebrauca, tā nebrauca. Beidzot parādī-
jušies, nepamanīja meitenīti un aizbrauca garām, 
tad Živka kliegdama skrēja pakaļ. Apgriezās, pa-
brauca atpakaļ, ieraudzīja bērnu mājam, paņē-
ma viņu. Bet pēc tam aizveda mammu, un viss 
bija labi. Tad atnāca vecāmāte Bružiene un pabija 
ar viņu un Juļuku pāris dienu. Līdz uzradās pa-
tēvs. Bet pēc tam mamma un Pocjus atveda mā-
jās mazo brālīti. Tik smieklīgu. Un visi priecājās, 
tikai Pocjus tad sakāvās ar to Zdani, bet tas jau ir 
cits, nākamais stāsts. Bet šitā Žviniene melo, visi 
visu izdomā par viņas mammu. Živka zina, ka arī 
viņu visi nevar ciest. Pat skolā nevar ciest un sauc 
nelabos vārdos, bet Živkai no viņiem nav bail. Un 
tikai mūzikas skolā viņa atgūstas, jo viņai ļoti pa-
tīk spēlēt.

Nu, neraudi, neraudi, mīļā, nomierinies, ne jau 
par tavu mammu es, bet par pavisam citu Vilmu. 
Un kur, Žvinien, tavs prāts, šoferis Ādams nosaka 
un apklust. Tagad klusē visi, tikai reizēm meitenī-
te iešņukstas pret savu gribu. Taču vairs neraud. 
Motors dūc, un izgaismotās pārslas krīt arvien 
ātrāk un ātrāk. Tur, kur neaizsniedz gaismas stari, 
ir pavisam tumšs.

Pēkšņi, kā no nekurienes, mašīnas priekšā iz-
nirst stirna un metas šķērsām ceļam, Ādams spiež 
bremzi, busiņš paslīd, taču bremzējot sitiens ir 
tik spēcīgs, ka Živkai josta diezgan stipri saspiež 
krūtis. Kaut kas norīb busiņa salonā. Žviniene ie-
kliedzas. Mašīna apstājas. Un tad iepretim auto-
busa degunam aizsoļo garām vēl pāris stirnu, vēl 
pāris ēnu.

Ādams smagi elpo, Živka pagriežas pret salo-
nu.

Turu, turu to tavu kontrabasu, Žviniene saka.
Vai cienītā nesavainojās, šoferis jautā.
Nē, nekas, te kaut kādi tavi spaiņi aizripoja, 

sieviete saka.
Pie velna tos spaiņus!
Ādams izkāpj, aiziet līdz mašīnas priekšgalam, 

palūkojas apkārt, pastāv, nospļaujas un atkal ie-
sēžas salonā.

Stirnas... bet tā nez no kurienes... Šķita, ka trā-
pīju, bet acīmredzot ne pārāk stipri... aizskrēja... 
Vai tu esi dzīva? Viņš Živkai jautā.

Dzīva.

Vēl nedaudz, un būtu tikuši pie gaļas, Žvinie-
ne saka.

Aha, pie gaļas... labāk nevajag tādu gaļu, ne 
viens vien jau nosities, kad šitā izlien no tumsas, 
ka nav skaidrs, no kurienes, bet trieciens, runā, 
mēdz būt spēcīgs. Ļoti stiprs, ja būtu vieglais 
auto, tad ieliekas tieši salonā, nāve garantēta, la-
bāk nevajag tādu gaļu...

Tālāk viņi brauc vēl lēnāk, Živka joprojām cen-
šas skatīties tumsā, un, ja pamanītu, viņa uzreiz 
brīdinātu Ādamu, bet vairs nav ne stirnu, ne citu 
zvēru.

Pilsētiņai tuvojoties, vējš, šķiet, norimst, puti-
na mazāk. Busiņš apstājas aiz pagrieziena pie ka-
piem.

Re, tagad mēs ar kundzi braucam pa to ceļu, 
bet tev šeit jākāpj ārā, vai tu patiešām aiziesi, aiz-
vestu, man tikai nav pārāk daudz laika, un ceļš 
laikam aizputināts.

Es pārnakšņošu pie vecmāmiņas Bružienes, 
Živka saka. Viņa dzīvo šeit, netālu no kapiem.

Aha, Bružiene nāk jūs apciemot? Žviniene jau-
tā. Vecā vēl dzīva? Ir nu gan stipra!

Dzīva, dzīva, atnāk, Živka saka. Un viņai liekas 
dīvaini, ka Žviniene viņu vecomāti sauc par veco, 
kaut pati Živkas acīm ir tikpat veca.

Vai patiešām šeit pārnakšņosi, Ādams jautā. 
Neej mājās, jo tālu, aizputināts, bet tavs nesamais 
liels un smags.

Labi, Živka saka, paldies, ka atvedāt.
Živka izkāpj, Žviniene palīdz viņai izcelt čellu, 

saka visu labu, un busiņš aizbrauc.
Tumšs, taču, nedaudz pastāvot, meitene sāk 

diezgan labi visu redzēt, jo sniega nav maz, tas 
ir svaigs un balts un spīd kā fosfors. Un šeit arī ir 
mierīgāk, vējš gandrīz norimis, Živka paceļ acis 
un ierauga zvaigznes, kas spilgti un skaidri mirgo 
debesu klajumos. Pilsētiņā šur un tur logos deg 
gaismas, elektrības stabi, kas atrodas blakus ka-
piem, arī spilgti mirgo. Kluss, tikai reizēm ierejas 
suns.

Iet pie Bružienes Živka negrib, jo zina — vecā-
māte agri iet gulēt, un viņu nāktos modināt, bet 
to Živka negrib. Taču ir vēl viens, svarīgāks ie-
mesls — čells. Pārāk lielas temperatūras izmaiņas 
instrumentam var ļoti kaitēt. Živka prāto: lūk, ta-
gad instruments ir sasalis, ja es iešu pie vecāsmā-
tes Bružienes, tad tas atkal sasils, pēc tam no rīta 
man tik un tā vajadzēs iet uz mājām, čells atkal 
sasals. Bet tagad jau tas šā vai tā ir sasalis — aizie-
šu mājās, ilgi nevēršu vaļā futlāri, varbūt pat līdz 
rītdienas vakaram, lai Juļuks un pat mamma ne-
prasa, lai parādu viņiem savu bagātību, bet vēlāk, 
kad atvēršu futlāri, tik un tā vēl ilgi tam nepie-
skaršos, nespēlēšu, netraucēšu, ļaušu, lai instru-
ments pierod pie mūsu mājām. Skolotāja tā bija 
teikusi, tā arī Živka domā darīt.

Nē, neiešu pie vecāsmātes, viņa visbeidzot iz-
lemj.

It kā piekrizdams meitenei, parādās mēness, 
kļūst pavisam gaišs. Živka iet pa ceļu — viņa ne-
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Nedaudz 
pagājusi, 
viņa skaidri 
saskata 
ugunskuru 
un vīriešus, 
kas 
sasēdušies 
tam apkārt. 
To vīriešu ir 
daudz

daudz slīd, bet soļo diezgan ātri. Pagājusi garām 
kapiem, viņa saprot, ka tagad vajadzētu iet pa 
galveno ceļu diezgan tālu pa taisni, varbūt kādu 
kilometru, pēc tam pagriezties pa kreisi, tad at-
kal pa kreisi — gandrīz dubults ceļš, bet šeit pa 
taisno taču būtu krietni tuvāk. Viņa šeit ir gāju-
si vairākas reizes. Nu un kas, ka jāiet caur mežu. 
Nedaudz pabaidīšos, toties ceļš būs krietni īsāks 
— mežiņš nav liels, nav ko lieki baidīties. Tikai jā-
domā kaut kas patīkams. Tā vari aizdomāties, un 
bailes pazūd.

Meitene pagriežas pa kreisi, nolaižas lejā no 
vaļņa, taču paslīd, nokrīt, atlaiž čellu, kas noslīd 
lejup. Živka pārmet kūleni, krīt, iegrimst snie-
gā, jūt, ka zem drēbēm salīdis dedzinošs sniegs. 
Meitene cenšas izķepuroties no kupenas, beidzot 
daudzmaz izrāpjas. Viņa nesasitas, taču auk-
stums urbjas tieši pie ādas un dedzina, Živka ar 
roku tīra sniegu, mēģina to izņemt no visurienes, 
kur tik tas spējis nokļūt. Pēkšņi saprot, ka pazau-
dējusi vienu cimdu, un mēģina to meklēt, taču 
cimds kaut kur iemīdīts sniegā. Mamma bārsies, 
bet nekas īpašs, mēģināšu atnākt rīt un atrast.

Čells izskatās vesels, tikai noslīdējis lejup un 
iestrēdzis čauganajā sniegā.

Nedaudz sakārtojusies, meitene pagriežas 
meža virzienā, tur vajadzētu būt mazāk sniega, 
šeit taču ir tikai kupenas, mežā būs labāk, bērns 
tic. Viņa brien un brien, taču arī mežā sniega ir 
daudz. Sāk durt pirkstos, žēl, ka vairs nav cimdi-
ņa. Živka iet un iet, ķermenis pārklājas sviedriem, 
bet rokas salst. Meitene uz īsu brīdi atlaiž čellu 
un sabāž rokas piedurknēs kā uzrocī. Nedaudz 
pasildās, tad iet tālāk. Pēc tam atkal pasildās un 
atkal iet. Dīvaini, jau vajadzētu būt izcirtumam 
ar elektrības vadiem, bet tas nezin kāpēc ir daudz 
tālāk, nekā vajadzētu būt. Živkai ir auksti ne pa 
jokam, viņa sarāvusies notupstas sniegā un da-
žus mirkļus tā tup kā zaķītis. Rokas viņa tur, sa-
spiedusi starp ceļgaliem. Pēc tam atkal iet, atkal 
brien pa sniegu, klupdama un krizdama. Auk-
stums, šķiet, ņirgājas par meiteni, viņa rīvē rokas 
ar sniegu, no sākuma tas ir šausmīgi nepatīkami, 
bet vēlāk rokas sāk sasilt. Taču tas palīdz vienreiz, 
otrreiz... Trešajā reizē sniegs tikai saldē. Tad Živ-
ka atpogā drēbes un plaukstas piespiež cieši pie 
kailā ķermeņa, saspiež tās padusēs. Tā stāv salie-
kusies — ak, cik labi, cik silti rokām! Nedaudz pa-
stāvējusi, atkal iet uz priekšu, nestāvēsi taču tā 
mūžīgi, jāiet, jāiet, te taču nav tālu. Pēc tam acu 
priekšā paveras izcirtums, citāds pēc skata, tomēr 
izcirtums. Citādi tas, visticamāk, izskatās tāpēc, 
ka viņa nedaudz novirzījās no takas, tagad ir grū-
ti iet precīzi pa taciņu, jo tā pavisam nav saska-
tāma. Tomēr virziens ir skaidrs. Živka zina, kur ir 
viņas mājas. Viņa aizies.

Pamazām atkal iesvilpojas nedrošs vējš. Sāk 
putināt. Ātrāk, tikai ātrāk, jāiet ātrāk, ak, cik dzi-
ļas tās kupenas, cik smaga viņas nasta. Viņa jau 
velk čellu, nest vairs nav spēka. Kļūst tumšs, vējš 
atkal aizvilcis debesis ar mākoņiem. Živka no-

tupstas, atkal silda rokas un tad... tad negaidīti ie-
rauga tālumā uguntiņu spīdam... starp kokiem... 
Ja jau starp kokiem, tad varbūt pat neklātos sacīt 
— tālumā. Uguntiņai naktī, visticamāk, vajadzētu 
biedēt, ja tā spīd tur, kur to negaida. Bet meitenei 
ir auksti, viņa ir nogurusi, un viņa soļo tai tuvāk 
kā glābiņam.

Nedaudz pagājusi, viņa skaidri saskata uguns-
kuru un vīriešus, kas sasēdušies tam apkārt. To 
vīriešu ir daudz, un Živkai pat drošāk, ka daudz, 
acīmredzot kādi mežstrādnieki... vai mednieki... 
Živka iet tuvāk, ugunskurs izgaismo viņas seju, 
viņa sajūt arī siltumu. Ak, kā gribas tam pieiet 
klāt un sasildīt rokas!

Sveika, Živka, saka viens no vīriešiem. Viņš ir 
bārdains un visvecākais no visiem. Nāc tuvāk pie 
ugunskura, sasildies!

Živka nejautā, kā bārdainis zina viņas vārdu, 
viņa iet tuvāk un sasilda rokas. Ak, cik labi! Sil-
tums pārņem viņu, viņai kļūst droši un mierīgi.

Piesēdi, meitenīt, saka nedaudz jaunāks vīrietis 
un padod Živkai vietu uz baļķa gala. Živka apsē-
žas un skatās no sākuma uz uguni, bet pēc tam 
nopēta šos drūmos vīriešus. Viens no viņiem cep 
uz ugunskura sēni. Īstu sēni ziemas vidū! Bet cits 
— ābolu. Un jo ilgāk meitene vēro šos cilvēkus, jo 
dīvaināki viņi liekas. Viņa saskaita — viņu ir vien-
padsmit.

Pēkšņi nobrīkšķ zari, un no meža ar žagaru klē-
pi parādās vēl viens cilvēks. Divpadsmitais. Živ-
ka nobijusies atpazīst viņa sarkano mēteli. Viņš 
nosviež atnestos koka gabalus uz zemes un pa-
smaida meitenei ar jau pazīstamo smaidu... Tas ir 
Balodītis. Tas trakais no autoostas.

Viņai ir melna kaste, saka Balodītis. Un ko viņa 
ved tajā kastē? Varbūt līķi?

Živka gribētu iekliegties, pateikt, ka tā nav tais-
nība, bet neko nesaka. Visi šie vīrieši taču nevar 
būt traki. Būtu neiespējami satikt mežiņā blakus 
mājām uzreiz divpadsmit trako. Tā nemēdz būt.

Tur ir čells, instruments, tur nav līķa, saka Živ-
ka vīriešiem pie ugunskura. Vīrieši skatās un klu-
sē.

Uzspēlē mums to čellu, bārdainais saka.
Nevaru, nevaru uzspēlēt, tagad auksts, čellu 

nevar spēlēt tādā aukstumā. Tas nomirs.
Kāpēc tu saki, ka auksts, nav taču auksts. Pa-

skaties uz brāli Balodīti!
Živka paskatās uz Balodīti un redz, kā tas pie-

liek roku pie sniega, pārvelk tam pāri, un sniegs 
izkūst. Un tad — Živka nespēj tam noticēt, bet 
redz pavisam skaidri — no zemes sāk dīgt vizbu-
lītes.

Uzspēlē mums, bārdainais saka. Uzspēlē, uz-
spēlē, pārējie piekrītoši piebalso.

Viņa nevar spēlēt, jo tur nav instrumenta, tur ir 
līķis, skaļi iesmejas Balodītis.

Nē, nē, tur nav līķa, Živka nepiekrīt, viņu pār-
ņem šausmas, ka viņu vaino tādās izdomātās lie-
tās, un visi var ņemt un noticēt. Živka saņemas 
un atver čella futlāri. Redzat, Živka saka, tas taču 
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ir čells.
Ļoti skaists, bārdainais saka.
Uzspēlē mums, uzspēlē mums, cits caur citu 

lūdz vīri.
Patiešām čells, Balodītis atkal iesmejas. Nu, uz-

spēlē, un mēs izvedīsim tevi laukā no šī meža.
Živka paņem čellu, lociņu, apsēžas uz augstāka 

celma, čells viņai ir par lielu, un tādu viņa vēl nav 
spēlējusi, taču tagad pamēģinās. Vajag mēģināt. 
Tikai pirksti deg. Vienkārši deg. Viņa sāk spēlēt, 
un melodija ceļas augšup ar ugunskura dzirkste-
lēm, kas kā nezināmas un mirstošas valodas zil-
bes uz mūžiem izgaist telpā.

Živka spēlē un spēlē, un, kad apklust, Balodītis 
saka, mainām čellu pret vizbulītēm.

Cik stulbs piedāvājums, Živka nodomā.
Nē, nē, nepiekrītu.
Ņem, ņem manas vizbulītes, lūdzas dīvainais 

cilvēks. Atdod čellu, dod to man!
Atdod mūsu brālim čellu, un mēs atalgosim 

tevi, mēs uzdāvināsim tev visu, ko tu gribēsi, cits 
caur citu kliedz vīri.

Nē, nē, Živile mēģina kliegt.
Ņem vizbulītes, ņem vizbulītes, atdod čellu, 

kliedz Balodītis un saujām sviež Živkai pavasa-
ra puķītes.

POST SCRIPTUM
Un, kad izlaida meiteni netālu no kapiem, kad 
jau aizbrauca krietnu gabalu un jau atradās ne-
tālu no Žvinienes mājām, sniga aizvien vairāk, 
ceļš kļuva aizvien grūtāk saskatāms. Tad arī 
Žviniene ierunājās, bet vai labi darījām, Ādam, 
ka bērnu tā nakts vidū palaidām. Arī Ādamam 
pašam nemierīgi. Griezās riņķī, gandrīz iesti-
ga, bet apgriezās, aizbrauca pie Bružienes, pie 
tā saucamās Živkas vecāsmātes. Logi tumši, 
Bružiene guļ, viņi pieklauvēja, uzcēla augšā — 
nē, nav bijusi nekāda meitene, nekāda Nava-
ļinskaite, viņa reti te nāk, bet, protams, aizgāja 
mājās, kas tad tur par brīnumu, ka aizgāja mā-
jās, bērns taču jau liels, ceļš nav garš — pāris 
kilometru, kas tad tur liels. Bružiene aizvēra 
durvis, bet Ādams teica Žvinienei — nē, ja jau 
esam sākuši, tad arī pabeidzam, braucam pie 
Vilmas. Aizbrauca, bet bērna nav. Vilma atvē-
ra durvis, skaidrā, kā teica Žviniene, un mājās 
kārtība. Vilma nobijās, ka meitenītes nav, pat 
pudelīte ar zīdaiņa maisījumu izkrita no ro-
kām. Un tad Vilmai radās tāda doma, vai tikai 
nebūs Živka pa taisno cauri mežam gājusi, jo 
viņa vienmēr tā iet, tā var ietaupīt gabalu ceļa. 
Tad palaida balto suni Muļķi no ķēdes, uzmeta 
plecos lakatu, mēteli un devās kopā ar Ādamu 
taisni pa neredzamu, tikai nojaušamu taciņu uz 
meža pusi. Žviniene palika ar bērniem, ar Juļu-
ku, kurš no sākuma tikai tupēja zem galda, bet 
vēlāk, kā Žviniene teica, pat asaras sariesās acīs, 
— atnāca, pieglaudās klāt un jautāja, vai Živilī-
ti atradīs? Atradīs, teicu, Živilīti atradīs, nebai-
dies, bērniņ! Bet pašai nemierīgi. Tikai mazais 

smejas un kustina kājiņas. Žviniene vēlāk māsai 
Aņutei teiks: gan tīri apģērbti, gan mājās kārtī-
ba un sakurināts, nevar teikt, ka puņķaini bērni 
pa māju rāpotu. Un vēlāk man Juļuks arī dzies-
mas dziedāja, midzināja brālīti, dziedādams vi-
ņam šūpuļdziesmu, ir nu gan mīlīgs bērns, tik 
mīlīgs. Labi, ka biju nopirkusi dažas bombon-
gas. Un pēc tam, jau vēlāk, vienmēr, kad tikai 
kāds ierunājās par Vilmu, Žviniene noskaldīja 
kā ar cirvi, nu un kas, ka visi bērni no cita vīrie-
ša, bet Vilma viņus mīl. Mīl.

Suns atrada Živku. Skrēja pats pirmais, kaut 
sniegs bija dziļš, taču suns bija liels, tad — au-
lekšiem, aulekšiem! Pēc tam mežā, kad sāka riet 
un smilkstēt vienlaikus, jau tā, it kā raudātu, ne 
tikai Vilmai, bet arī Ādamam kļuva skaidrs, ka 
atradis. Vilma metās skriet, cik vien bija viņas 
spēkos, skrēja Ādamam pa priekšu. Pēc tam tikai 
dzirdu, jēziņ, jēziņ, Vilma tā iekliedzās, man pat 
sirds, šķiet, apstājās, Ādams stāstīja. Jau domāju, 
ka tur kaut kas šausmīgs, bet viņa, tumsā ierau-
dzījusi čella futlāri, kas līdz pusei bija iegrimis 
sniegā, šausmīgi izbijās, domāja, ka cilvēks. Bet 
tas arī bija gandrīz cilvēks, jo viņas meitene, Ži-
vile, izrādās, bija iekšā, ielīdusi futlārī un aiztai-
sījusi to ciet. Bērnam tik ļoti sala, ka mēģināja 
glābties, bet, kāpēc viņa bija novilkusi mētelīti, 
neviens nezina. Kaut gan saka, ka vienmēr, kad ir 
ļoti auksts, kad aukstums ilgi mērdē cilvēku, tad 
ļoti uzmācas miegs un nezin kāpēc visi izģērbjas, 
it kā dotos gulēt. Ja nebūtu suņa, tad, iespējams, 
būtu meklējuši tālāk, kaut kur apkārt — kam gan 
ienāks prātā, ka futlārī guļ, saprastu vienīgi tik 
daudz, ka bērnam jābūt kaut kur tepat. Bet Muļ-
ķis — ir nu gan sunim stulbs vārds — ar ķepām 
plosīja futlāri. Tikai nedaudz pacēlu to uz augšu, 
Ādams vēlāk stāstīja, un atvērās vaļā. Bet tur — 
Živka, jau gandrīz bez pulsa. Tad mēs skrējām. 
Novilku mēteli, satinu bērnu, un skrējām. Pal-
dies Dievam, ka paspējām. Re, izlaid bērnus kaut 
kur tālāk no mājām — iešu, saka, pie vecāsmātes, 
bet redzi, kur aizgāja.

Živile ilgi nogulēja slimnīcā. Meitene ļoti ap-
saldēja pirkstus, teju pieskaries — sāp. Spēlēt 
vairs nevarēja. Arī čellu neviens neatrada. Živ-
ka nepārtraukti jautāja, kur mans čells. Vairākas 
reizes visu mežiņu apstaigāja — nav. Ja arī kāds 
atrada, tad paņēma, laba un skaista manta taču. 
Vilma vēl apjautāja apkārtnes ļaudis, bet neviens 
neko nebija ne redzējis, ne dzirdējis. Kas gan 
teiks, ja reiz paņēma, zini, tagad tādi cilvēki, ka 
labāk pirkstu mutē nebāz — nokodīs.

Tiesa, instrumenta futlāri atnesa mājās. Tad, 
kad bērnu nesa, tas nebija prātā. Vilma teica, biju 
ne savā ādā, par to kasti nedomāju, tikai skrēju 
pakaļ Ādamam, lai tikai mans bērns nenomirst. 
Bet pēc tam, kad meklēja čellu, futlāri atrada 
turpat, kur to atstāja. Tikai dīvaini, ka futlāris bi-
jis pilns ar sasalušām vizbulītēm. Živka teica, ka 
tās dabūjusi par koncertu. Par kādu koncertu, un 
kāpēc vizbulītes? Ê

Alvīds Šlepiksproza Čells
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proza

Durvis atveras, un tu iekāp metro vagonā. Tu 
apsēdies un, kā ierasts, pārlaid skatienu blakus-
sēdētājiem. Tieši tev līdzās sieviete, kura izska-
tās pēc ierēdnes, lasa, kā ierakumos paslēpusies 
savā mētelī, kurā viņa, tev apsēžoties, ievīstas 
vēl ciešāk; tālāk tu ar sānu redzi pamani studen-
tu, kurš ir izstiepis kājas pāri ejai un austiņās 
klausās mūziku; pie nākamajām durvīm vīrie-
tis uzvalkā pieceļas, lai kāptu laukā, un ar grū-
tībām paceļ smagu portfeli. Tev pretim pensio-
nāru pāris: viņa tevi pāris mirkļus vēro, bet viņš 
ir noliecis galvu, atklādams skatam rozīgu pliku 
galvvidu, kas nosēts baltiem un sārtiem planku-
miem. Tavs skatiens brīdi pakavējas pie šīm kre-
velēm — neērtajām priekšnojautām, kuras tevi 
suģestē, līdz tu piespied sevi novērsties.

Tu mēģini izlikties, ka šī apskate ir tikai rutī-
na, veids, kā aizbēgt no garlaicības, tomēr tā nav. 
Tu, kā vienmēr, meklē. Katrreiz, iekāpjot vago-
nā, viss ir citādi, un pat pēc tik daudziem gadiem 
tu joprojām izjūti vēlmi piedzīvot nejaušu tikša-
nos, izbaudīt negaidītas iepazīšanās trīsas. Pēk-
šņi stūrī, pa labi no pensionāru pāra, tu ierau-
gi meiteni. Viņa ir jauna, varbūt mazliet vecāka 
par divdesmit gadiem, iespējams, studente. Ģēr-
busies vilnas džemperī un džinsos, viņa grauž 
ābolu. Pēkšņi viņa pamana, ka tu viņu vēro, to-
mēr nenolaiž skatienu: sekundes rit, bet viņa 
nenovēršas; visbeidzot novērsies tu. Tu kļūsti 
nedaudz nemierīgs un sāc domāt — meitene ir 
pievilcīga, lai gan nav tavs tips, varbūt viņa tev 
šķiet pārāk ekstraverta? Tomēr viņas uzvedība 
tevi intriģē, un tu sajūti iespēju. Kad viņa tevī 
skatījās, viņas acis nodeva ziņkāri un ieinteresē-
tību; tu esi pārliecināts, ka viņa tevi ir uzmanī-
gi nopētījusi. Noteikti uzmanīgāk nekā tu viņu. 

Laiks un stacijas nestāv uz vietas — tev ir jā-
domā ātri. Tu jau citkārt esi to darījis, tas nav 
tik grūti. Aizmirsti par savu pieturu, izkāp kopā 
ar viņu un seko viņai. Varbūt braucot augšā pa 
eskalatoru, varbūt pie izejas, bet — atceries — 
katrā ziņā, neizejot no stacijas. Atvaino, vai mēs 

neesam tikušies, tava seja man šķiet pazīstama; 
daži iepriekš sagatavoti joki, iestudēts dabis-
kums; pēc tam izdomāsi, ko darīt tālāk.  

Tu attopies, ka pāris minūtes esi sēdējis lī-
dzās vīrieša paurim, iegrimis sevī, ar skatienu 
ieurbies grīdā. Tu ātri pagriezies pret to vietu, 
kur sēdēja meitene — varbūt viņa jau aizgājusi. 
Nē, viņa joprojām ir turpat, tajā pašā stūrī. To-
mēr izskatās, ka tā nav viņa: kaut kas ir noticis. 
Studente ir pazudusi, bet viņa joprojām sēž pie 
tām pašām durvīm. Viņa ir mazliet vecāka, viņai 
noteikti ir pāri trīsdesmit; tagad viņai mugurā 
ir mētelis un šalle. Tomēr tā ir viņa, ar to pašu 
seju, tām pašām acīm, kuras tevi pēta ar tādu 
pašu interesi kā iepriekš; tu sev jautā, vai viņa 
tevi ir vērojusi kopš brīža, kad tu pagriezi galvu. 
Tas nevar būt: studente droši vien izkāpa savā 
pieturā, bet otra sieviete, tev nemanot, apsēdās 
viņas vietā.

Viņa turpina tevi vērot, un tu dari to pašu; tu 
vairs nemēģini izlikties. Tu pieķer sevi pie do-
mas, ka tagad viņa tev šķiet pievilcīgāka — vi-
ņas skatiens ir mierīgāks, ne tik izaicinošs un dī-
vaini tuvs, it kā viņa tevi jau pazītu. Visbeidzot 
viņa novēršas un pāris mirkļus lūkojas gries-
tos. Tuvojas tava stacija, to paziņo skaļrunī; tev 
beidzot ir jāizlemj. Viņa turpina sēdēt, viņa šeit 
neizkāps. Tu meklē viņas skatienu, teju vai lūg-
damies, lai viņa izlemj tavā vietā. Viņa pagriež 
galvu, neuztraucoties, ka atkal ieraudzīs tevi lū-
ram uz viņu, un, aizspraužot matus aiz ausīm, 
tev uzsmaida. Pēc pusminūtes vilciens apstājas. 
Durvis atveras, atskan svilpe, un tad tās aizve-
ras; jūs atsākat braucienu. Tu esi izlēmis, patei-
coties viņai.

Tevi pārsteidz, cik negaidīts ir trieciens — ka 
pirms tam vilciens nav bremzējis, ka vagons 
gandrīz nav pakustējies, ka sastāvs nav noskrē-
jis no sliedēm. Viss norisinās sekundes desmit-
daļās, teju nemanot. Trieciens ir spējš un acu-
mirklīgs: vagons tiek saplacināts, cilvēki krīt, un 
viņu ķermeņi tiek izmētāti pa grīdu. Atskan daži 
apslāpēti kliedzieni. Pēc mirkļa žēlabas kļūst 
skaļākas.   

Pats dīvainākais, ka tu turpini sēdēt — nekus-
tīgs, neskarts, vērojot šo visu, meklējot vīrieša 
pauri tajā pašā vietā, ar nešaubīgu intuīciju par 
asinīm, kuras tagad pārklāj visu. Tu paskaties uz 
stūri, bet neredzi viņu. Tagad tu zini, ka viņas tur 
vairs nav, ka šajā brīdī viņas nekad tur nav, ka, 
izpildījusi savu uzdevumu, viņa vienmēr pazūd. 
Tu arī vēlreiz atceries, ka viņas smaids pēdējā 
brīdī bija tas, kas tevi kopš tā mirkļa piesaistīja 
šim vagonam.    

Durvis atveras, un tu iekāp metro vagonā. Tu 
sāc savu rituālo apskati, un viss, kā vienmēr, sā-
kas it kā no jauna. Tu joprojām izjūti vēlmi pie-
dzīvot nejaušu tikšanos, izbaudīt negaidītas ie-
pazīšanās trīsas. Ê

No spāņu valodas tulkojusi Liene Mustapa

Havjērs Navarro

Rituāls
Stāsts
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***
Lūk, tu stāvi 
un ļoti, ļoti tuvu redzi sev garām aizslīdam ēnu: 
nekad tev mani neaizsniegt, jo es tev nesīšu nāvi. 
Lūk, tu stāvi, 
tevi sarāj miesnieks, ka tu ej viņa namā uz tēju, tu 

ar saviem pātariem īsi pirms Lieldienām, nav 
nekādas jēgas, tikai nāksies tev pārgriezt rīkli. 

Nenāc, lūdzama, šeit, man nāksies tiem teikt, 
ka tu atnāci pati un noliki galvu uz bluķa, 
un visnožēlojamākais būs tas, ka es taču 
nemelošu. 

Lūk, tu stāvi. 
Lūdzu, samaini tēlus šai savā attēlā:
tas, kas ir pie krusta, ir Dievs, tā nav tava māte, 

un tā neesi arī tu, tas ir Dievs, kurš asiņo, 
Dievs, kuram Abba ir sūtījis augšāmcelšanos, 
bet vispirms taču rakstīji — nāvi. 

Es esmu tas, kurš met kauliņus par Dieva 
drēbēm, 

un neiedomājies, ka es esmu kāds cits, tu 
pārskatījies, 

es nekad neesmu bijis kopā ar viņu.
Lūk, tu stāvi, 
tā esi tu, kam viņš noglāsta vaigu un 
kas viņam mazgā kājas, es tikai skatos tevī iekā-

res pilnām acīm, 
gaidot tuvīno nakti, 
lai varētu pabeigt kādā siltā ķermenī, kaut vai 

par grašiem, kaut vai par Jūdasa grašiem, 
bet tu tur stāvi un skaties manī, 
pieprasot man būt kaut kam, 
pieprasot būt man līdzīgam viņam, 
kurš pagriež kreiso vaigu un skatās, kā ļaudis 

pāri zaļai pļavai, kas varētu kļūt par viņa 
bērnu auglīgo zemi, nes naglas, ar kurām to 
piesist krustā. 

Un neko tas mēsls nedara. 
Viņš vienkārši stāv un skatās. 
Es gribu aiziet un pabeigt. Tas ir tas, ko es gribu. 

Atlūzt un izgulēties. Nebūt Dievs, bet būt 
cilvēks. Lūk, ko es gribu. 

Beidz lūrēt. 

Viņš žņaudza rokās audumu, tad nomet to un 
aiziet. 

Sarkana dzijtiņa no mirušā dieva krekla pielīp 
viņa plaukstai un pārdala pļavu uz pusēm. 

Aiz robežas
Aiz katra izcila vīrieša stāv izcila sieviete,
aiz katras mierīgas sievietes stāv vīrietis,
kurš nepārkāpj viņas robežas,
aiz katras robežas stāv robežsargs,
tikai ne aiz tās, pie kuras 
atrodas manu vecāku māja,
aiz manu vecāku mājas ir dīķis,
aiz dīķa ir mežs,
aiz meža dzīvo mežacūka,
kura skrēja pāri Krišjāņa Valdemāra ielai,
aiz Krišjāņa Valdemāra stāv latvju kuģniecība,
aiz kuģniecības stāv visādas tumšas lietiņas,
aiz tumsas nāk gaisma
vai arī pāvests violetā plīvurā tinies,
aiz pāvesta stāv sorosīti, žīdi un izvirtuļi, 
aiz izvirtuļiem seko Denī Didro,
aiz Denī Didro stāv tūkstošiem grāmatu,
kuras es tā arī nepaspēšu izlasīt 
savas skaistās un sāpīgās dzīves laikā,
aiz laika nāk bezlaiks
un liek tev atgriezties tai rītā,
kad tu atver acis un viņa —
tava māte ir prom, 
un tev šķiet, ka tu mirsi,
aiz mātes stāv leģioni latviešu vīriešu,
gatavi aizstāvēt vainadziņu un godu,
aiz vainadziņa seko tautas deju ansambļi —
Līgo, Samtenīte un Krustā situ ļauno geju, 
aiz geja nāk gejs un vēl viens gejs,
un aiz geja atkal jauns gejs, pelēkos 
vadmalas svārkos, un 2050. gada dziedāšanas 

svētki ir klāt,
aiz klāt nāk novākt un mazgāt, 
un dzemdēt un zīdīt,
aiz zīdīt nāk ziedēt, ziedēt
tā, lai šodien ir tā diena, 
tāda diena, 
tu stāvi jūras malā un skaties,
viņa iznāk no jūras — govs zelta ragiem,
viņā ir visu tavu nākotnes mazbērnu asaras,
aiz raudāšanas nāk smiešanās,
aiz smiešanās nāk raudāšana, 
aiz katras raudāšanas sieviete pieceļas,
skatās uz vīrieti, kurš garlaikots stāv jūras malā
līdzās būdiņai, uz kuras uzraksts «Šokolāde»,
aiz šokolādes ražotnes stāv Andris Šķēle,
aiz Andra Šķēles pie Svētā Pētera vārtiem 
stāv vesela gūzma visādu ļaužu, 
jo nevar Pēteris gadiem jau izlemt,
vai laist Šķēli debesīs vai tomēr ne,
aiz debesīm ir vēl vienas debesis,
aiz debesīm ir vēl vienas debesis,
aiz mana spēka piecelties 
stāv mans spēks piecelties, 
aiz mierīga vīrieša stāv sieviete, 
kas nepārkāpj viņa robežas,
aiz robežas tu vairs neesi tu, 
aiz tu stāvu es,
aiz es stāv jauna sieviete, 
viņai pretī jauns vīrietis.

Dāvana

Inga Gaile
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Abi trīs naidā. 
Pār viņiem nolaižas diktora teksts
maigas pūsmiņas veidolā:
«un iemīlēs atkal no jauna,
tas, kurš jau mīlējis reiz,
un tas, kurš nekad, nekad,
reiz tomēr iemīlēt spēs.»

***
Es esmu nogurusi sāpēt,
gar zelta maliņu
skrien maziņš vējš
un noglāsta no jauna brāztos plecus,
vien ievelc mani savās sašļukušās plaušās
un kliedz:
es esmu nogurusi sāpēt,
iet pavasaris cigareti zobos
tik noplucis
uz zupas virtuvi,
viņš skāņi smako,
es tevi nezinu, 
vēl mostos
no rītiem laimīga,
līdz pusdienslaikam pāriet,
un vakarā ir jāraksta,
lai sāpes neizkostu kaulam cauri,
es esmu nogurusi sāpēt,
es lēnām elpoju,
birst asaras kā oļi,
elpu pārvērst mākonī vai vētrā
un uzplaucēt gar visu 
horizontu ūdensrozes zelta,
un katrai viducī pa dimantolai,
un katrā olā nevis adata,
bet putns,
taurenis
vai cilvēkbērns,
un katrs acis atver jaunā rītā
un saka: pietiek, pietiek, 
vai noglāsta ar spārnu debesjumu,
sak, pietiek sāpēt,
sācies jauns ir rīts,
pār ūdeņiem mēs skrienam,
šļakstāmies un saules pilnām saujām
tev saucam:
ir visam nozīme,
it nekas nav zudis,
ne pirmais vārds,
ne pieskāriens,
ne karstā dienā 
ēnā, 
sēdi tu pie vecomes
un lasi «latviešus»
skaļā balsī,
kaut viņa nesaprot,
kaut viņa ir jau prom,
nekas nav zudis,
klausies, dziesma ir 
un tavā sirdī, 
viņa meklē melodiju,

tev sāp, bet tuksnesis 
pusnaktī uzzied neredzētās krāsās,
un it nekas nav zudis,
tikai noticis,
un asīzē iet nedzirdamiem soļiem
un sajož smaidu,
atkal putnus laižot:
steidz, aizlido pie viņas
un saki:
mēs atceramies meiteni tai kalnā,
nekas nav tai zudis,
ir viņas pēdu nospiedumi 
mūsu akmeņos,
lai viņa ieelpo, 
lai viņa atdzimst vētrā 
un lietū mierīgi, 
kas līs pār pilsētu,
un kuģi atsūtīs,
kā bija teikts,
jo nav nekas tai zudis,
vien noticis.

***
Sākumā bija tēvs, sākumā bija Dievs, 
sākumā bija nepieciešamība kādu vainot, 
kad nomira tēvs, piedzima dēls, varēja vainot to. 
Kad sliktie atņēma dēlu, varēja vainot sliktos. 
Kad sliktie nomira, vajadzēja jaunus sliktos. 
Kad nomira jaunie sliktie, varēja vainot sevi, 
kad pats nomiri, domāji, kaut nebūtu vainojis, 

bet būtu dzīvojis. 
Kaut būtu jautājis, jautājis, jautājis. 
Kāpēc, jautājis?
Un ko, jautājis?
Un kur, un kādā veidā?
Un, vai es esmu, jautājis?
Un, vai tā drīkst, jautājis?  

Un, ko lai vēl pajautā, jautājis?
Kāpēc nevienu atbildi nesaņemu, jautājis?
Un vai sliktie saņem atbildes, jautājis, nevis uz-

reiz akmeni ņēmis un bladāc metis, bladāc, 
no acs koku izvilcis un stādījis, 
zem kura sēdējis, ar čūskām runājis.
Būtu bijis, būtu dzīvojis, būtu elpojis,
elpojis, elpojis,
būtu redzējis,
būtu jautājis,
no kalna, no torņa, no debesu malas, no gultas 

apmales, no postamenta lejā kritis,
lidojis
un jautājis.
Un iededzies virs pilsētas kā lukturis, kā mēness, 

kā spuldze, kā acs, kā saule — sasodītā ripa 
un sildījis visus šos mazos un melnos, un gejus, 

un sievietes, un vīriešus un noglāstījis ik  
vienu,

kurš pamostas zobiem sakostiem, dūrēm savilk-
tām, krūtīm sāpošām.

Un jautā.
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Pelni
Pēc Dāvja Sīmaņa filmas noskatīšanās
   
1
meža biezoknī pelnu sanatorijā jukušie skandalē
ka tikai nepārgriež rīkles cits citam
izsauciet ārstu!

meža biezoknī miglas sanā
riju kur Tors
sanāk sanatorija

sanākam sanatorijā
tumšie lauķi vateņos ar ievainotām pierēm

skārda vannā lietus ūdenī
sieviete jukušos maigi berž
ne jau baltākus
vēl pelēkākus žulgi

sana krešendo 
izsauciet ārstu!

kaimiņu pagastu bumbo
met jukušos ārā pa logiem
kārā rijas krāsnī Tors
spriguļi lēkā maize būs

izsauciet ārstu!
vislabāk ārvalstnieku
balts virsvalks uniformai pāri

lai lomu nospēlē bez valodas ar acīm vien
gail vaļā acis melnas Ulrih

2
skolotāja nāk klasē
stunda par valdošiem vējiem 
bērni kā uguns dzirksteles sprēgā
lēkā grib dauzīties nemiera gari
niez mēles skan smiekli nebēdņi ceļ jampadraci

tikai pirmajā solā sēž pelni
pelniem ir Izolde vārdā

skolotājas rokas tur apdeg ik stundu 

un sūrkst

3
siltums plītī plēnē pelnos izdedžos
mani sparīgie pirksti — rušķi
pelnus izdedžus mīca un mīca un mīca
tik palsi
lipekli sataustīt grūti

iespļauju saujā un pēkšņi
pirmā top dvaka no purva rāvas
apkārt kūpošas skaras
sarmoti rokasspiedieni
ielien zem ādas kā utis

nekāds tur teiksmainais
skaidravotā mērcētais vijīgais māls —
no pelniem izdedžiem saulītē tiku
no pelnu izdedžu ribas

4
Broņa pārvietojas rāpus
gūža ir lauzta un nedzīst
gūža valda pār gaitām
bremze!
balsi neaiztiek
balss greznota ar ziedu vijām čūskām
plūst netraucēta godībā

skan maija dziedājumi

miera nav
Broņa mīksti veļas no gultas kā ierasts
uz plīti aizrāpo to iekurina.
dūmo spiedīgs gaiss
burbuļo liepu tēja

skan maija dziedājumi

jaunulis INRI tik līdzīgs Joņam sen dienās
tas pats vien ir

i Broņa neciešas grūž vaļā āra durvis
ir rāpus gūža plēš vai pušu
skan maija dziedājumi

skudra tekā blakus
tu pati tāda māsa skudra Broņa
šai klosterī ko iesaukuši — maijs.

pie INRI jaunuļa kā lakstīgala
rauj vaļā Broņa Sveika, jyras zvaigzne!
nav ļaudis sanākuši otro balsi
ņem ābeļdārzs bet trešo — mežu gali.

ai brīnums atceļš rāpus
šķiet simtkārt vieglāks gandrīz lidojums
vien slieksnis iedzen atkal dakšas gūžā

iekurina plīti Broņa rāpus
dūmo spiedīgs gaiss

Daina Sirmā
Pirmajā solā sēž pelni
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Daina Sirmādzeja Pirmajā solā sēž pelni

ir diena galā
gultā līdzās Broņai ierāpo atguļas pelni

5
krāsns mutē sausa bērza malka
iekuram melnrakstu kumšķis un tāsis
pelni izgrābti mutē
zobi zaigo spodri protezēti

mēlē un smaganās smadzenēs
kņud maziņas pelnu saknītes

Vilis Cedriņš. Mirdza Čuibe

Latviešu rakstnieki, dzīvesbiedri. Vilis Cedriņš gāja 
bojā nometnē Vorkutā 1946. gada janvārī. Mirdza 
Čuibe dzīvo garu mūžu emigrācijā Zviedrijā.

1
viņš pakrītot kliedza — mirdza!
tundrā zem saknēm zem zvēru midzeņiem dziļi
atvērās slepeni gaiteņi zeltā

viņš iemiegot sauca — mirdza!
no tumšajiem debešiem iespurdza stari sejā

viņš izdziestot čukstēja — mirdza!
jaundzimušo sidraba jātnieku
sarma klausīgi vīstīja dzirkstošos autiņos

2
ātrāk projām no pūstošas miesas uz mirdzu
kā viņa kaira miegā kārpās palagos miroņa rokās 

sniegavīrs man naktīs gulstas blakām
gulta kā ledus vanna
sniegavīrs tekalē gurnos
pa iemītām taciņām sievietes augumā
sniegavīrs vīrs sniegā nezin kur

3
mēs vārgmieši mirlas
spaidu darbos mata galā
mēs nejaudājām kapu izrakt piedod
mēs sev to nepiedosim līdz pat mūža galam
jel zeme atveries mēs bļāvām laužņiem cērtot
še mūžīgs sasalums mēs padevāmies piedod

mēs viņu sarmotu ierušinājām sniegā
vilkām virsū krusta zīmi sniegā
tēvreizi dziedājām Garūtas variantu

viņu sarmotu, domājams, aprija
sādžas suņi badā plēsdamies

4
Rencēnu Skuju mājas ir gudras
Rencēnu Skuju mājas dzīvo līdzi

dod Vilim ceļa sainītī
izsalušu rožābeli
un sērgā kritušu gotiņu Straumi

Koknese. Pilsdrupas
Kokneses Zemes vārtus un Kokneses Ūdens 

vārtus
uzsitām gaisā priekš trīssimti gadiem
ūdeņainajos uguns kapos vārpstiņu skriemeļi 

skrapst
gauži lūdzas arhibīskapi gūstā un garām slīdošie 

plosti

drupas kā svētie pēcnāvē nesairst

veļu miglas lēveri krastā
velk mezglainus tīklus pēc zvejas

mijkrēslis ziķeris pār akmens masu 
klāj pašaustu segu ar dzintardzeltenu pīni
uz silti pelēkā

drošsirži slepus lēkā uz galvas
no pīlāriem zudušās Daugavas dziļumos

Sigurda Vīdzirkstes glezna Melnā saule
parciņā soliņos mīlnieki nārsto
gleznotājs melnu rimbuli apvelk

parciņā meitēni klasītes lec
gleznotājs melnu rimbuli apvelk

parciņā puišeļi kājbumbu dzenā
gleznotājs melnu rimbuli apvelk

veicis met pindzeles renstelē
aiz pazemes vilciena loga
vīgriezes slāģslāģiem iedzirkstī



Anna Belkovska (1992)
Latvijas Kultūras 
akadēmijā studē 
programmā Drāmas 
un teksta studijas. Ir 
pabeigusi Literārās 
akadēmijas 
meistardarbnīcas 
pie Jāņa Rokpeļņa 
un vairākas reizes 
piedalījusies literārajā 
seminārā Aicinājums. 
Sapņoja kļūt par 
rakstnieci vai ķirurģi. 
Ķirurģijai nepietika 
pacietības.
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***
vaigu kauli kā kāpas   
sāļi un sausi no tuvākās tilpnes   
   
autobusā kurā smaržo pēc skaidām   
koku mūris draudoši skatās logos   
es jūtos droši   
   
mums ir pa ceļam ar tumsu   
zilā pieturas zīme   
aicina pretī rītam

Manas ģimenes sieviešu balsis  
1
nošķebināja 
viņa saka un atkrīt dīvānā 
šodien sāp celis — rīt būs lietus 
mēs tā drīz teiksim 
nopūtīsimies vismaz divas reizes 
vienas stundas laikā 
viņas balss nervozē 
un nogurst
miegā viņa smaida 
kad viņa runā
es saku 
čau mammu 
2
ne tikai viņas vēnas 
bet arī asinis ir zilas 
profils kā uz monētas 
acis brīdina —
balss būs kā pērkons 
viņas dēls arī runā skaļi 
bet telefona klausulē 
viņa izklausās pēc mammas 
ar viņas balsi esmu 
jau divdesmit trīs gadus 
manas dzīves apstākļu
labākais draugs 
3
sagaidījusi mani ar buču un vakariņām 
viņa apsauc bērnus 
aicina onkuli iedzert zāles 
tad prasa kā man iet 
viņai ir skolotājas balss 
un tā balss 
kas katru reizi no jauna stāsta 
par vēl nepieredzētu nogurumu  

autoskolu un sāpēm 
viņas balss ir maiga 
tā nonāk pie manis 
caur krustā šūtām saitēm 
4
mums ir kopīgas tradīcijas 
viņa savā balsī 
jautā pēc padoma 
ja atbilde neapmierina 
tad viņa smejas  
un sauc mani par sīko
viņas balss ir mierīgs laikapstāklis
ar neregulārām vētrām
viņa daudz stāsta 
es klausos 
kamēr mēs izstaigājam 
savu Rīgas karti 
5
rīts zīmē uz paklāja kvadrātus 
vienīgajā istabā ar brīvu gultu 
viņa modina ar vārdiem 
«vai tad tu vēl guli»
balss godīgi sadala sevi  
pa piecām istabām un virtuvi 
kurā viņa jau paspējusi nomazgāt traukus 
vakarā viņa skatās televizoru 
un jau klusāk saka «tāda tipa vīrieši man nepatīk»
šādu tipu ir vairāk nekā simts 
viņas balss ir durvju čīksts 
pēc tam cirtiens 
6
balsis miera ielas galā  
tur arī paliks 
mana vecmamma runāja zīmes 
vai nemitīgi atkārtoja «čibas čibas»
jo es tās vienmēr aizmirsu uzvilkt 
kad viņa ieradās 
tad runāja caur plastmasas riteņiem 
uz akmeņaina ceļa 
otru omi mēs saucām par tanti 
viņa nebija mūsu radiniece 
bet apsildīja manu bērnības telpu 
kā mūrītis uz kura gulēju 
kad paliku pie viņas pa nakti 
viņas balss bija lūgsna un piens metāla kannā 
es baidos to aizmirst 
7 
citas balsis vēl aug 
tās arī būs skaļas  
pilnas spīta 
kā tagadējās 
kuras runā visas reizē 
neklausās un bļaustās 
meklē un sargā mani 
kā saknes sapīdamās 
pāri virtuves galdam 
8
palūdzu viņām nekliegt 
mana balss ir nodedzināta kūla
manā balsī nerunā 
manā balsī raksta

Manas ģimenes sieviešu balsis

Anna Belkovska
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ū
ū

2.
gājputni aizlido septembrī
gājputni atgriežas martā
biedri viens otru vairs nepazīst
nedzied vairs savā starpā

***
ar tik vāju izpratni
par vizuālo mākslu
kāda ir man

nav vērts teikt ka dzīvoju labā mājā
to man ierādīja arhitekts
teica ka labāku
kubisma stilā
nav

ar tādu izpratni
kāda ir man

baidos glaimot sievietes
ja nu izrādās neglīta
prasu draugiem par laimi
viņi nav izvēlīgi

ar tādu izpratni
kāda ir man

nav skaidrs
kā es izskatos
spogulis saprot tikpat cik es
bail kādam prasīt
iedeva seju
ar tādu arī dzīvoju

ar tādu izpratni
kāda ir man

eksperimentāli pierādīts
palēninot dziesmu par trijiem pustoņiem tu ie-

gūsti
60% vairāk melanholijas
pamēģini
tici man

tas strādā ar visu
sevišķi ja pazūd magnētisms
starp dziesmu, lenti un tevi
pamēģini
tici mani

tas strādā ar visu
kam piestāv laiks
un vibrācija
himnu
un elpu
pamēģini
tici man

E. F. Kuks (1997) ir 
jaunās paaudzes 
latviešu dzejnieks, 
kurš aktīvi piedalās 
dzejas slamos un 
citās avantūrās. 
Nākotnē studēs 
sociālantropoloģiju.

cilvēks ar trīs krēsliem

E. F. Kuks

cilvēks ar trīs krēsliem
1.
uz trešā no tiem
viņš neļauj sēdēt nevienam
tas ir pieredzējis mazliet par daudz
un pārāk brīvi plāta muti

2.
uz otrā sēž viņš pats
cauru nakti pie datorgalda
tumsā ēvelēdams
un izturas pret krēslu maigi

neviens cits viņu neatbalstīs
kad pēc kārtējā vienpatības brīža
kaut kur nāksies atslīgt

3.
uz pirmā bieži ir viesi
 radi kam darīšanas pilsētā
 draugi kas atzinīgi izsakās par jebkādu pārtiku
 draugi kas neatzinīgi izsakās par jebkādu 

repliku
 draugi kas neizsakās
 kolēģi pirms saviesīga pasākuma
 
tik bieži cik krēsls pazūd
un paliek nemanīts
tik bieži cik sapņi bazūn
kāds klusi novaid līdz

***
mēs ar tevi / sen jau vairs / nesarunājamies / tu uz 
mani / dziedi / es dziedu / uz tevi / un neviens svešs 
/ nezin / no kuras operas (A. Neibarts)

1.
ar puišiem pagalmā
vērojām garāmgājējas
un klusi pie sevis ūjinājām

drīz nāks šķelmīgs vakars
drīz nāks atpakaļ
drīz nāks prasīt piešķilt
drīz nāks labāks laiks
drīz nāks man un biedriem
varbūt paliks ar
varbūt nāksies būt
ū ū
ū
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***
Pusvirus durvīs stājušies,
Mēs, acis miedzot, veramies
Tāltālē. Nama slieksnis spīd,
Ik dienas mūsu soļu trīts —
Tur, tālu, saulē, vēris san,
Bet mēs tai vērī neesam!

Tev rokas pilnu krūzi tur,
Pil mūsu brūču asins tur,
Nekā vairs cita — asins vien,
Pār abu lūpām dziesma skrien — 
Tur, tālu, saulē, vēris san,
Bet mēs tai vērī neesam!

Dzelme
Kad ienesu mežā savas dzīvības svelmi
Un seju, ko nepazīst mežotā puse,
Redzu, kā biezoknī svaidās smilkstoša dzelme,
Pret zariem skumju milzotni saskrambājusi.

Zaļās, rasainās asarās šņukstot un drebot,
Šausmās no debesu rēgainā tuvuma,
Izbaiļu mokās un veltīgās alkās degot,
Pie zemes krusta ilgojas piespiest augumu.

Un vairs nezina, kādā nomiedzī nogrimt,
Sāpēs ošņājot, meklē leju vai gravu,
Lai pielāgotu tai miesas bezmēru savu,
Un atrastu mājas, kur klusumā norimt.

Jaušu tās alkumu kailo un salkumu baso.
Redzu zaru šalkām apvīto bezmājību
Un acis, kas raugās caur nespodriem rasas
Logiem uz mani, bet redz kādu citu.

Akteons
Stāsts par Akteonu: pavasaris šalc zālē.
Redzēja dievieti kailu ezera malā.
Viņa par sodu to brieža veidolā būra.
Skujotne uzplēsa mūžībā asiņu jūru!...
Uzklupa viņam suņi, kā zvēru saplosīja!

Esmes stundu vidū tam šāda stunda bija!...
Velti viņš sargāja svešo, sāpju dzelto miesu!
Nāve, uzrīdot suņus, tam lēma brieža tiesu...
Velti viņš palīgā sauca savus senos biedrus,
Dzirdot viņu soļus klusuma krasta niedrēs!
Tie nepazina pēc balss un sāna, kas saplosīts,
Ka tur — cilvēks! Ne — briedis! Gars — nomedīts!
Tie neatminēja pārtapšanas ilūziju!
Kā briedis viņš mira! Jo nebija tas, kas bija!

Es arī biju reiz cits! Vēl šodien vaigs zaigo.
Bet zaigoja vairāk... To zina nakts baigā!
Atminu seno brāļu zeltītās sejas.
Redzēju sapņus... Nu sapņi man krūtīs dzeļas!
Neviens tā neprata būt senā esības dzirkstī,
Kā es, Tevi ieraugot, Dievs! No brīža tā mirstu!
Cilvēkā noburts par savu niecīgo ziegu,
Dieva ugunīm plaiksnot, svešā augumā stiegu!
Un kaulos ielīst kā svins sveša nāve...
Cilvēka nāve man neder!... Man pienākas sava!...
Cilvēka apveidā zūdu kā līķautā tīts.
Kurš pazīs mani pēc auta? Projām! Nav vaja-

dzīgs!
Kas pazīs no balss, ka šī dziesma ir mana?
Balss, klusē! Tu sveša! Tās nav manas skaņas!
Mirgojot svešu līdzību apveidos blāvos,
Nevaru atgūt sevi pat tuvajā nāvē!
Brieža asiņu rēgam plakstu iekšienē dzirkstot,
Velti palīgā saucu! Un cilvēkā mirstu!

Notiesātie
Es redzēju, kā svešā malā diviem nolemtiem
Durkļu ielenkumā nolasīja spriedumu.
Tie pūli uzlūkoja tukšiem redzokļiem
Kā neredzīgais, jaušot krēslas vēsumu.
Un pirmais, skaitot stundu aizejošo ritu,
Sev tikšanos ar tēvu lūdza soda dienā,
Bet otrais iesaucās: «Man tuva nav neviena!»
Kaut bija — taču negribēja... Tā tam šķita.

Un abi sapņoja uz mūžiem atbrīvotu
No savām ēnām kādreiz pilno telpu
Un pēkšņu tukšumu, to miesām pielaikotu,
Kā krātiņu, kas glabā sīvu zvēra elpu.
Tad pirmais, jauzdams sirdi tikko sitam,
Sev malku ūdens lūdza sakaltušām lūpām,
Bet otrais iesaucās: «Es slāpes neizjūtu!»
Kaut juta — taču negribēja... Tā tam šķita.

***
Dievs, kas padebešos slavēts,
Manis dēļ pie krusta nāvēts.
Kur Tu slēpies, kur Tu biji,
Ka es Tevis nemanīju? 

Zinu, dziļo bēdu skavās 
Nezūd žēlastība Tava!
Vai mēs vienu esmi nesam,
Vai mēs atsevišķi esam.

Akteons

Boļeslavs 
Ļešmjans

Ebreju cilmes poļu 
dzejnieks Boļeslavs 
Ļešmjans (Bolesław 
Leśmian, 1877—1937) 
pēc nāves atzīts 
gandrīz par izcilāko 
Polijas starpkaru 
perioda dzejnieku. 
Nobela prēmija 
laureāts Česlavs Milošs 
ir rakstījis, ka Ļešmjana 
vārds «minams starp 
dižākajām Eiropas 
modernās literatūras 
personībām». 
Ļešmjans radīja 
pilnīgi autonomu, 
fantastiskām būtnēm 
apdzīvotu pasauli, kurā 
daba, esamība, dzīve 
un nāve ir pakļauti 
nemitīgai tapšanas un 
iznīcības mistērijai. 
Cita viņa dzejas 
īpatnība ir neparasts 
melodiskums un 
formas virtuozitāte 
savienojumā ar 
neoloģismiem, 
kurus poļu kritika 
vēlāk nodēvēja par 
ļešmjanismiem.
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Teic, kur tajā stundā mīti,
Kad es neesībā krītu?
Vai Tu malā raudot stāvi,
Vai ar mani dali nāvi?

Nāves
Trejas nāves, saules apstarotas,
Staigā, sadevušās rokās.

Kuru gribēsi no mūsu loka,
Lai uz mūžiem savu roku dotu?

Negribēja pirmo — pārāk lepna bija,
Greznam kapam nātres pāri vijas.

Negribēja otru, zeltā mirgojošu,
Tāda nezin klusumu, ja ir tik koša.

Izvēlējās trešo, necilu pēc skata,
Taču klusāku par liepas lapu.

Kas man esi, ja tik ļoti mīļa,
Zvaigžņu apveidā no debess dzīles?

Žēl man putna pagaisušās ēnas,
Tev es miršu, nemīlēdams zemi.

Balsena kā saule dziļā ziemā —
Kā tu saucies, kādā mīti ciemā?

Dzīvoju es nezināmā pusē,
Vārda nav — vien acu dzīle klusē.

Acīs nav nekā — vien pievakare,
Zināju, ka nepaiesi garām.

Viens sev nāvi izvēlas pēc mēra,
Taču tam šī nāve nepiederas. 

Kauču izvēlējies, nezinādams kāpēc,
Būšu dārga tev un neizbeigšu sāpēt.

Nāve tavai mātei esmu, kura smaidot
Tevi mājās atgriežamies gaida.

***
Tumsa kāpnēs. Klusums sienās.
Nelīdzēs neviens nevienam.
Sniegi pārklājuši pēdas,
Aizputinājuši bēdas.
Atliek noticēt šiem sniegiem,
Aizputināties ar sniegiem —
Apēnoties ar šo ēnu,
Ar šo klusumu būt mēmam.

Bites
Pazemes miteklī, krēslas pieaustā kaktā,
Kur neesme jumjas pār mirušā galvu,
Dziļas mūžības ieskautā jūlija naktī
Kaut kas iedūcas... Nāve sadzird un sabož spal-

vu. 

Tās ir bites — noklīdušas no esības takas, 
Kā nelāga stropā dobā tukšumā maldās!
Spietam vizmojot sveši un spindzot tik spalgi,
Ka zeltainā mirga tumsu padara aklu!... 

Bet mirušie aizgrābti, ģindeņu pirkstiem 
No mirdzuma irstošos redzokļus sedzot,
Ēna pie ēnas sauc korī: «Vai redzat?
Tās — bites! Vai redzat, cik zeltaini dzirkstī?»

Miega remdētās sāpes atkal tos vajā!
Un ilgojas piepešā nomoda kārē
Ar visu tiem vēlēto neesmes vari
Skatīt dzirkstis, kas zelto pār nāvi bez stājas...

Vēl atmiņā atmirdz šis zeltainais brīnums.
Bet nu viņi, krēslainas durnības apmāti,
Apbrīno spārnoto spīguļu šarādi,
Zumošās drūzmas ņirbīgo mīklu minot.

Taču, atradis atceļu, kukaiņu jūklis
Atmirdz, pamazām sarukdams mirušo skatam.
Jau — pasaulē ticis, jau — aizvijas strūklā.
To vairs neredz! Bet viņi... tik skatās un skatās...

No poļu valodas atdzejojis Māris Salējs
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Karstens Jensens (1952), viens no veiksmīgā-
kajiem mūsdienu dāņu rakstniekiem, ir gan mī-
lēts, gan nīsts. Viņam pa spēkam sacerēt lielus 
vēsturiskus romānus un arī refleksīvus, aizrau-
jošus ceļojumu aprakstus. Latviski neviens viņa 
prozas darbs diemžēl nav tulkots, tos atliek lasīt 
kādā no svešvalodām. Kritiķi slavē viņa valodas 
meistarīgumu un izcilo stāstnieka talantu, grā-
matnīcās viņa darbus izķer kā karstus pīrādzi-
ņus konditorejā.

Jensens ir arī ass un spilgts sabiedrisko pro-
cesu komentētājs, aktīvs un bezbailīgs debatē-
tājs, kurš mēdz durstīt varasvīrus ar dzēlīgiem 
novērojumiem. Tomēr politiskajās debatēs bez 
viņa iztikt ir grūti. Starp citu, iespaidu par pub-
licistu Jensenu var gūt arī latviešu lasītājs, atro-
dot laikraksta Nakts 1995. gada maija un jūnija 
numuros publicēto visai pravietisko apcerēju-
mu par to, kāda, viņaprāt, izvērtīsies turpmākā 
Austrumeiropas attīstība pēc sociālisma sistē-
mas sabrukuma. 

Karstens Jensens dzimis nelielajā Marstales 
ciematā Ērē salā. 1981. gadā pabeidzis literatū-
ras studijas Kopenhāgenas Universitātē, iegūstot 
maģistra grādu. 80. gados kļuva slavens ar tele-
vīzijas raidījumu recenzijām rīta avīzē Politiken, 
strādājis par žurnālistu arī vairākās citās avīzēs. 

Popularitāti Jensens iekaroja ar divām ceļo-
jumu grāmatām: Es redzēju, kā pasaule sākas (Jeg 
har set verden begynde, 1996) un Es redzēju zvaigžņu 
lietu (Jeg har set et stjerneskud, 1997). Abas grāma-
tas ir piesātinātas ar sajūtu ainām un apcerēm 
no rakstnieka ceļojumiem pa Krieviju, Ķīnu, 
Kambodžu, Vjetnamu, Papua-Jaungvineju, Čīli 
un Peru. Talantīgi sarakstītie darbi kļuva par 
bestselleriem Dānijā.

Romāns Mēs, noslīkušie (Vi, de druknede, 2006) 
ir 700 lappušu garš episks vēstījums par četrām 
jūrnieku paaudzēm rakstnieka dzimtajā Mar-
stalē un tulkots 20 valodās.

Par savu literāro darbību Karstens Jensens 

Dānijā ir saņēmis daudzas nozīmīgas balvas. 
Par romānu Pirmais akmens (Den første sten, 2015) 
viņam 2016. gadā piešķirta Lasītāju balva. Saru-
na ar rakstnieku notika šovasar Kopenhāgenā.  

Tavu jaunāko romānu Pirmais akmens la-
sītāji un recenzenti uzņēma ļoti atsaucīgi. 
Romāns vēsta par dāņu karavīriem Afga-
nistānā, par viņu psihi kara skarbajos ap-
stākļos, par šaubām, bailēm, dusmām un 
bēdām. Un arī par draudzību, mīlestību un 
cilvēka izdzīvošanas dziņu. Kāpēc tu sa-
rakstīji šo grāmatu?

Kāds dāņu kontradmirālis bija lielā sajūsmā 
par grāmatu Mēs, noslīkušie. Viņš man sacīja, 
ka vienīgie cilvēki, kas mūsdienās dzīvo tikpat 
apdraudētu dzīvi kā jūrnieki, par kuriem biju 
rakstījis romānā Mēs, noslīkušie, ir profesionā-
lie karavīri frontē. Kad rakstīju par sava dzimtā 
ciemata jūrniekiem, prātā bija apdraudēti cilvē-
ki, tie, kas balansē uz robežas. Tur, kur tik klāt-
esošas ir eksistenciālās dilemmas — vispirms jau 
dzīvība un nāve. Mani ļoti valdzināja tā pasaule.

Nebiju iecerējis politisku romānu, arī ne po-
lemisku romānu par karu Afganistānā. Svarīgā-
kais bija, ka man, lai ko arī es domātu par karu, 
ir jābūt karavīru pusē, jāaizstāv savi varoņi un 
jābūt lojālam pret viņiem. Jā, es uzskatu, ka Af-
ganistānas karš ir izgāzies un katastrofāls, bet 
nebūtu nekādas jēgas attēlot karavīrus kā stul-
beņus — tāda grāmata nebūtu lasīšanas vērta, 
tas būtu polemisks vai satīrisks romāns. Gribēju 
aplūkot karavīrus kā cilvēkus, izpētīt viņu mo-
tīvus un parādīt viņus saprotamus, varbūt pat 
simpātiskus. Gribēju aicināt lasītājus iejusties 
karavīru ādā. Manuprāt, tieši to romāns spēj — 
ļauj sajust sevi kā citu, ne sevi pašu.

Tu vairākkārt esi pabijis Afganistānā. 
Ceļojis kā reportieris pirms daudziem ga-
diem un apciemojis turp nokomandētos 
dāņu karavīrus. Visnotaļ detalizēti ap-
raksti norautus locekļus, gabalos saplosītus 
ķermeņus, asinis, nāvi un izkropļojumus. 
Ko rakstnieki spēj pastāstīt par karu?

Franču rakstnieks Andrē Malro ir rakstījis: 
«Karot nozīmē darīt visu, kas tavos spēkos, lai 
sīki dzelzs gabaliņi ietriektos dzīvā miesā.» Ka-
rot nozīmē traumēt cilvēkus un laupīt viņiem 
dzīvību; karavīra uzdevums ir nogalināt. Karš 
nav datorspēle, un karavīri iemācās dehumani-
zēt ienaidnieku, jo tad viņu ir vieglāk nogalināt. 
Taču kādam ienaidnieks ir arī tēvs, vīrs, dēls, 
brālis vai brālēns. Lasīšana ir iejušanās vingri-
nājums, romāni māca cilvēkiem empātiju — karš 
un romāni ir savstarpēji pretstati.

Ģenerāļi būtu slikti ģenerāļi, ja pārāk daudz 
lasītu romānus. Jo tad tiem parādītos pārāk lie-
la empātija pret saviem karavīriem un ienaid-
nieku — ģenerāļiem būtu grūtāk pieņemt saltos 
lēmumus.

Dāņu vārda 
kaujinieks

Kārina Larsena

Kārina Larsena (1961, 
Karin Larsen) ir dāņu 
žurnāliste. 20. gs. 90. 
gados dzīvojusi un 
strādājusi Rīgā, dāņu 
avīzēm un žurnāliem 
rakstījusi par Baltijas 
valstīm. Daudzus gadus 
bijusi Dānijas Radio 
korespondente Baltijā, 
Austrumeiropā un 
Centrāleiropā. Pašlaik 
dzīvo Kopenhāgenā un 
strādā par pasniedzēju 
Dānijas Mediju un 
žurnālistu augstskolā. 
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Vai ir kas tāds, ko sabiedriskajām deba-
tēm var dot rakstnieks, bet nevar citi?

Pirmkārt, rakstnieki var piedalīties ar savu 
neatkarību — atšķirībā no politiķiem, kas ir po-
litiskas partijas biedri. Savukārt žurnālisti strā-
dā avīzē, un viņiem ir jābūt uzticīgiem avīzes 
pārstāvētajam kursam.

Otrkārt, rakstnieks strādā ar valodu. Rakst-
nieki ļoti labi saklausa un izjūt valodu, kā arī 
tās ļaunprātīgu izmantojumu. Tas ir svarīgi, me-
diji un «pīāristi» arvien biežāk valodu izman-
to ļaunprātīgi, un šī ļaunprātība ir instituciona-
lizēta. «Pīāristiem» maksā lielu naudu, lai viņi 
ļaunprātīgi izmantotu valodu. Tam ir vajadzīgs 
atsvars.

Treškārt — un te mana un vispārīgā dāņu iz-
pratne par rakstnieka nozīmi atšķiras —, es ne-
uzskatu, ka no rakstnieka sabiedriskajās deba-
tēs ir kāda īpaša jēga, ja viņam nav zināšanu. 
Katrā tēmā vajag iedziļināties. Dānijā valda kla-
siskais kultūrradikālais uzskats: «Es esmu paci-
fists, karš ir viena sūdu būšana, karavīri ir slikti 
cilvēki, toties es esmu labs cilvēks.» Ja vien tev 
ir, ko piedāvāt, tad vispirms tev ir jāiedziļinās.

Vai tu esi pacifists?
Nē. Pastāv taisnīgi un nepieciešami kari, kas 

ir nenovēršams ļaunums un morāls izaicinā-
jums. Mēs visi varam būt vienisprātis, ka cīņa 

pret nacistisko Vāciju bija nepieciešama.

Vai Dānijas līdzdalība Afganistānas karā 
tiek atainota kā dalība melnbaltā karā, 
kurā labie cīnās pret ļaunajiem?

Manuprāt, Dānija sirgst ar hronisku nevai-
nīguma kompleksu. Mūsu nacionālā pašapzi-
ņa dzima kādā 1864. gada aprīļa dienā Dibolas 
pakalnā, kur mēs piedzīvojām pamatīgu sakāvi 
kaujā pret prūšiem. (1864. gadā Dānija zaudēja 
karā pret Austriju un Prūsiju un bija spiesta atdot 
Prūsijai, vēlākajai Vācijai, Holšteinas, Lauen- 
burgas un Šlēsvigas hercogistes — red.) Mūs 
gandrīz noslauka no zemes virsas, mēs zaudē-
jam Prūsijai savas teritorijas, zaudējam aptuveni 
40 procentus iedzīvotāju, turklāt vislabāk izglī-
toto iedzīvotāju daļu. 

Šo lielo sakāvi mēs mentāli pārdzīvojām, pa-
darot Prūsiju — Vāciju — un Oto fon Bismarku 
par briesmoņiem, bet paši palikām nevainīgi. 
Mēs nebijām nevainīgi, bet to piedzejojām. Pro-
ti, apziņā novilkām vienādības zīmi starp to, ka 
esam mazi, un to, ka esam labi. Pēc 1864. gada 
dāņi ieguva morālas pirmtiesības uz labestīgu-
mu. Mēs varam visur karot un joprojām uzska-
tīt sevi par nevainīgiem. Mēs esam hroniski ne-
vainīgi, un tas ir bīstams uzskats.

Dānijai kaimiņos ir Vācija. Tāpat kā Latvijai, 
mums kaimiņos ir briesmonis, tas ir iespiedies 
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mūsu apziņā — mums kaimiņos ir Bismarks, 
ķeizars Vilhelms un Hitlers. Šķiet, dāņu zem-
apziņā ir iegūlušas bailes, ka mūs aprīs bries-
monis uz dienvidiem no mums. Pāris reižu tā ir 
gadījies — 1864. gadā un Otrajā pasaules karā. 
Kopš tā laika visai mazticama ir kļuvusi iespēja, 
ka Vācija varētu kļūt par autoritatīvu briesmoni. 
Tagad mums ir raksturīgi tēlot upuri, jo tad nav 
jānododas ētiskai pašanalīzei par ārpolitiska-
jām dēkām, kurās tik bezatbildīgi piedalāmies.

Tu aktīvi piedalies debatēs arī par bēg-
ļiem un Eiropu.

Eiropa nepiedzīvo bēgļu krīzi, tā piedzīvo po-
litisku krīzi, jo trūkst politiskās gribas tikt galā 
ar bēgļu straumēm. Tomēr tiktāl visi ir vienis-
prātis, ka bēgļi ir destabilizējošs faktors. Dāni-
jā cilvēki, kas atbalsta tādu bēgļu politiku, kādu 
es uzskatu par godprātīgu un krietnu, ir zaudē-
juši politisko piederību, un tā ir liela politiskā 
problēma. Kad es par to rakstu, saņemu lasītāju 
reakcijas: «Cik labi, ka ir kāds, kurš to pasaka!»

ES piedzīvo nedrošus laikus. Kad Aus-
trumeiropā un Centrāleiropā sabruka so-
ciālistiskā iekārta, Eiropā valdīja liela ei-
forija; tagad valda skepse un nedrošība. Kā 
lai šajā situācijā apvalda Krieviju? 

Visā lielajā priekā par Berlīnes mūra krišanu 
mazliet traģiski bija tas, ka tas notika neolibe-
rālisma ziedu laikos. Jebkāda valsts iejaukšanās 
bija diskreditēta un diezgan pamatoti, jo mēs jau 
redzējām, kā valstiska plānošana paralizēja jeb-
kādu darbošanās prieku un rīcībspēju Padomju 
Savienībā un Austrumeiropā, un tad radās vēl-
me likvidēt valsts institūciju. Taču Eiropā bija, 
piemēram, Skandināvijas valstis, kurām gan 
piemita aizbildnieciskas iezīmes, bet kuras bija 
arī radījušas labklājības sabiedrību ar daudziem 
būtiskiem labumiem. Tomēr šķiet, ka labklājības 
valsts ideja piedzīvo norietu un tās vietā nākusi 
akla tirgus pielūgsme.

Patlaban lielā, nopietnā problēma ir tā, ka 
ES var sabrukt. Manuprāt, demokrātija Eiro-
pā var izdzīvot tikai tad, ja esam saliedēti. Na-
cionālisms nav atbilde ne uz vienu jautājumu, 
arī ne uz to, kā lai apvalda Krieviju. Būtu ne-
pareizi atkal sākt militārās iebiedēšanas politi-
ku. Labāk ir Krievijai apgrūtināt sociālu, poli-
tisku un ekonomisku spēkošanos ar saliedētu 
Eiropu. Bet Krievijā nacionālisms vēršas plašu-
mā, un Putins ir neaprēķināms. Un paskaties uz 
Ukrainu: Putina taktiķa spējas nevajag novērtēt 
par zemu. Viņš nevis iesoļoja ar karaspēku Uk-
rainā, bet iestudēja vairākus teatrālus uzvedu-
mus, atdarinot dažu labu asimetrisko karu, kādi 
mums jau risinās, piemēram, Afganistānā. Pu-
tins izdāļāja ieročus Ukrainas vietējiem iedzī-
votājiem un panāca, ka tas izskatās pēc vietējas 
sacelšanās, kuru reizē atbalstīja Krievijas armi-
ja. Un Putins droši vien var izdomāt to atkārtot 

arī citviet, kur ir krievu minoritāte, piemēram, 
Igaunijā un Latvijā.

Kas ir tavs dzinulis, kāpēc tu nestāvi 
malā, kad runa ir par sabiedriski nozīmī-
giem jautājumiem?

Ja man ir sajūta, ka sabiedriskajās debatēs 
dominē pareizi un saprātīgi uzskati, tad man 
nav nekāda pamata iejaukties. To ir labi patei-
cis Umberto Eko: ja māja ir liesmās un uguns-
dzēsēji jau brauc, tad man nav nekāda iemesla  
skriet ar ūdens spaini. Taču, ja māja ir lies-
mās un ugunsdzēsēji nebrauc, tad es ķeru savu 
ūdens spaini un skrienu. Tādu es redzu savu 
rakstnieka uzdevumu sabiedriskajās debatēs.

Dāņiem nav tādas īpašas tradīcijas, ka rakst-
nieki iesaistītos debatēs. Protams, ir rakstnieki, 
kuri to darīja, piemēram, Klauss Rifbjergs1 un 
Pouls Henningsens2, taču īsta tradīcija nav iz-
veidojusies.

2015. gadā toreizējais Dānijas aizsardzī-
bas ministrs tev pārmeta, ka tu neizrādot 
cieņu pret dāņu karavīriem Afganistānā, 
kur 43 no tiem ir gājuši bojā. Ministrs sacī-
ja, ka tev vajadzētu kaunēties!

Es uzrakstīju komentāru rīta avīzei Politiken, 
ka tad, ja Dānija turpmāk nesūtīs sauszemes 
spēkus uz Afganistānu, Dānijas armijai radīsies 
problēmas ar karavīru rekrutēšanu, jo jauniem 
dēkaiņiem vairs nevarēs piedāvāt uzturēšanos 
kaujas zonās, kur viņi, neuzņemoties pārāk lie-
lu personisko risku, var brīvi šaut uz slikti bru-
ņotiem vietējiem iedzīvotājiem. Sacīt, ka jau-
niešus, kuri piesakās karot Afganistānā, motivē 
piedzīvojumu kāre, ir tabu. 

Ministrs teica, ka es necienot karavīrus. Tā 
nav tiesa. Es necienu politiķus, kas sūta kara-
vīrus karot. Karš Afganistānā ir cietis neveik-
smi. Tas nav pavājinājis Taleban kustību — visi to 
zina, valsts jūk laukā. Politiķi un viņu «pīāris-
ti» pārtrauc jebkādas kritiskas debates par karu, 
sacīdami, ka kritizēt karu nozīmē nopulgot kri-
tušos karavīrus. Baltkrievijas režīms ar tieši 
tādu pašu kritiku vērsās pret Svetlanu Aļekseje-
viču, kad viņa publicēja grāmatu par PSRS karu 
Afganistānā.

Kritušos karavīrus mēs vislabāk godinām un 
cienām, stāstot patiesību par karu un oportū-
nistiskajiem politiķiem, kuri melo par karu, kas 
ir cietis neveiksmi. Afganistānā pabijušie ka-
ravīri redz, ka tur viss ir izvērties katastrofāli. 
Ja politiķi turpina apgalvot, ka šis karš ir veik-
smīgs, mēs atstājam karavīrus apjukumā, jo sa-
prāts viņiem teic, ka šis karš nav veiksmīgs. Lai 
karavīri varētu psiholoģiski tikt galā ar piedzī-
voto, viņiem ir nepieciešams, lai demokrātiska-
jā sabiedrībā notiktu debates par karu, kurš ir 
izgāzies; tā ir cieņas izrādīšana karavīriem.

Citādi sanāk kā ar šķiršanos, pēc kuras abi 
bijušie lauleņi nedrīkstētu domāt, kāpēc tā no-
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ticis. Viņi nedrīkstētu neko mācīties no savas 
šķiršanās, tikpat dumjiem tiem būtu jādodas 
iekšā nākamajā laulību katastrofā.

Vai, rakstīdams grāmatu un mezdamies 
politiskās debatēs, tu ceri, ka dāņu politi-
ķi un valdošās aprindas no tā kaut ko mā-
cīsies?

Sākumā tā bija gan, bet nu jau esmu pārstājis 
cerēt. Viņi ir aizbāzuši ausis. Man ir sajūta, ka 
dialogs nav iespējams, politiķi visu laiku atkār-
to vienu un to pašu. Un, ja tu izsaki kritiskus 
spriedumus, tev pārmet, ka izrādi necieņu ka-
ravīriem.

Reiz mājupceļā no Afganistānas galvaspilsē-
tas Kabulas es lidostā satiku kādu dānieti, Dā-
nijas armijas sakaru virsnieci, kas tikko bija pa-
vadījusi tur astoņus mēnešus. Viņa nezināja, kas 
es esmu, bet, kad pastāstīju, ka esmu ceļojis pa 
Afganistānu un esmu rakstnieks, viņa, pamatīgi 
apjukusi, jautāja: «Vai tu esi Karstens Jensens?» 
To es varēju apstiprināt, un tad viņa izsaucās: 
«Tu esi tas, kuru mēs saucam par nelieti!»

Kas tevi iedvesmo, un ko tu lasi?
Es lasu ļoti daudz. Kad rakstīju romānus Mēs, 

noslīkušie un Pirmais akmens, daudz lasīju pēt-
nieciskos nolūkos. Apzinājos, ka Mēs, noslīkušie 
ierakstās senā literatūras žanrā, jūrniecības li-
teratūrā. Man bija sajūta, ka tas ir jāiepazīst, tā-
pēc lasīju, piemēram, Džeku Londonu, Robertu 
Luisu Stīvensonu, Džozefu Konradu un Her-
manu Melvilu.

Pirmais akmens par Dānijas dalību Afganistā-
nas karā prasīja ļoti daudz izpētes. Es izlasīju 
bezgala daudz par Afganistānu, un man ir ap-
jomīgs arhīvs par šo valsti. Esmu ceļojis pa Af-
ganistānu kā žurnālists, pabijis tur sešas reizes 
un ticies ar dāņu karavīriem. Es ņēmos lasīt arī 
kara literatūru, lai orientētos literārajā ainavā, 
kurā grasījos doties iekšā. Tāpēc lasīju Ērihu 
Mariju Remarku, Ernestu Hemingveju, Norme-
nu Meileru, Ļevu Tolstoju, Vasiliju Grosmanu 
un citus.

Atklāju, ka dāņu literatūrā ir kara atbalsis, bet 
paša kara tajā nav. Taču pamazām parādās arī 
dāņu kara literatūra — Dānija tomēr ir kļuvusi 
par karojošu valsti, kuras karavīri dien Balkā-
nos, Irākā un Afganistānā. Ikdienā to nejūtam, 
bet Dānijā ir arvien vairāk kara veterānu, ku-
riem ir grūtības sadzīvot ar sevi tāpēc, ka viņi ir 
piedalījušies karā.

Tagad tu esi viens no veiksmīgākajiem 
Dānijas rakstniekiem, vairākas tavas grā-
matas ir bestselleri. Bet tā nav bijis vien-
mēr, savu darbību tu sāki kā televīzijas ap-
skatnieks, kritiķis un žurnālists. Kāpēc tu 
vispār sāki rakstīt grāmatas?

Mana pirmā grāmata bija universitātes dip-
lomdarbs, ko pārrakstīju monogrāfijā par Han-

su Kirku (slavenu, nu jau mirušu dāņu rakst-
nieku, žurnālistu un komunistu — red.). Darba 
nosaukums bija Tautiskums un utopija, un kādā 
televīzijas ziņu izlaidumā to minēja kā piemēru 
tam, kādas grāmatas nevar pārdot. Kad tā bija 
pārdota 400 eksemplāros, atlikušo tirāžu node-
va makulatūrā. Es joprojām izjūtu dziļu pateicī-
bu, ja gadās satikt kādu, kuram ir šīs grāmatas 
eksemplārs.

Un pēc tam pievērsies esejām?
Mana pirmā īstā grāmata ir Dvēsele mājo acī 

(Sjælen sidder i øjet, 1985). Tas ir īsu tekstu apko-
pojums — no žanra viedokļa tajā ir proza, esejas 
un aforismi. 80. gados sarakstīju vairākas ese-
jas, taču Dānijā esejas kā literārais žanrs nav se-
višķi tradicionāls. 

Pēc tam sarakstīju divus romānus: Kanibālu 
vakarēdiens (Kannibalernes nadver, 1988) un Zeme 
mutē ( Jorden i munden, 1991), bet neuzskatu, ka 
tie ir izdevušies. Dāņu literārajā tradīcijā ir sava 
veida mehānisms, ka tad, ja tu sāc rakstīt avīzei 
un uzrādi talantu, nākamais solis ir sacerēt ro-
mānu. Un man bija tā tukšā ambīcija, ka gribējās 
redzēt savu vārdu uz grāmatas vāka grāmatnī-
cā. Bet Kanibālu vakarēdienā man nebija pietie-
kami sakrājies uz sirds, un Zeme mutē nav gana 
ambicioza.

Tāpēc radās pārliecība, ka man jāraksta esejas. 
Ar to es izcēlos, esejās varēju pa īstam darbo-
ties ar valodu. Rakstīdams televīzijas raidījumu 
recenzijas rīta avīzei Politiken, lieliski iemācījos 
strādāt ar valodu, jo tekstam jābūt īsam un pre-
cīzam. Ikvienam teikumam jābūt tīram un no-
apaļotam, kā dūres triecienam, nav jāmin ar-
guments pēc argumenta, lai beigās nonāktu pie 
gudra secinājuma. Recenzijas stāv tālu no aka-
dēmiskās pasaules, kur valoda var strādāt tukš-
gaitā vairākus simtus lappušu.

2006. gadā tu laidi klajā apjomīgu romā-
nu Mēs, noslīkušie. 

Īstenībā es biju norakstījis sevi kā romānistu, 
uzskatīju, ka man nav atbilstoša talanta. Taču 
radās vēlme uzrakstīt par savu dzimto ciemati-
ņu Marstali, kas ir zvejnieku ciemats, un mans 
tēvs, galu galā, arī bija jūrnieks. Marstalei ir 
fantastiska vēsture, un, ja es to nepierakstītu, to 
neviens cits neizdarītu. Arī tāpēc, ka stāstā par 
Marstali glabājās pretmets tai Dānijai, kurā val-
da arvien izteiktāks nacionālisms, jo Marstales 
gadījumā interesanti ir tas, ka 100 gadus pirms 
vārda «globalizācija» izgudrošanas Marstale jau 
bija globalizēta. Tajā dzīvo reizē laucinieki un 
kosmopolīti — pasaules pilsoņi —, jo viņi kuģoja 
lielajos okeānos. Atskārtu, ka stāstu par Mar-
stales jūrniekiem varu izstāstīt romāna formā. 
Mani tas mazliet baidīja, jo šajā žanrā nejutos 
pārliecināts, bet gribējās pamēģināt.

Populārs tu kļuvi 90. gados ar ceļojumu 
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grāmatām Es redzēju, kā pasaule sākas (1996) 
un Es redzēju zvaigžņu lietu (1997).

Šīs grāmatas nav ceļveži, drīzāk tas, ko an-
gļi sauc par travelougs, ļoti personiski ceļojumu 
apraksti, žanru sajaukums — kaut kas pa vidu 
romānam, žurnālistikai un esejai. Tā nav daiļ-
literatūra, bet sarakstīta literārā valodā. Rakstot 
šīs grāmatas, izjutu lielu brīvību, jo izmantoju 
dažādu žanru paņēmienus — gan stilistikas, gan 
izteiksmes, gan darba pieejas ziņā. Abas ceļoju-
mu grāmatas kļuva par bestselleriem, acīmre-
dzot lasītājiem patika stilu sajaukums.

Kāda ir dzīve un pārtikšana rakstniekam 
Dānijā?

Ja citi dāņu rakstnieki dzirdētu mani sakām, 
ka rakstnieki Dānijā ir privileģēti, viņi mani 
nolinčotu. Jo tā nedrīkst teikt, tad politiķi tūdaļ 
būs klāt un nogriezīs finansējumu. Tomēr mēs 
esam privileģēti un izlutināti — vēl privileģētāki 
rakstnieki droši vien ir tikai Norvēģijā.

Kādas privilēģijas ir Dānijas rakstnie-
kam?

Dānijā joprojām darbojas sekmīga bibliotēku 
sistēma, kas ļoti rūpīgi mums maksā par iepirk-
tajām un lasītājiem izsniegtajām grāmatām. Ir 
tādi dāņu rakstnieki, kuriem tas nav sevišķi no-
zīmīgi, bet noteikti ir diezgan daudz arī to, kam 
atlīdzība par bibliotēkās izsniegtajām grāmatām 
ir ļoti būtisks ienākumu avots.  

Mums ir arī bibliotēkas, tautas nami un īpaša 
biedrību kultūra, tāpēc dāņu rakstniekus bieži 

aicina uzstāties un tikties ar lasītājiem un par 
to maksā honorāru. Tāpat mums ir visai labi at-
tīstīta radošo stipendiju, darba stipendiju sistē-
ma, kas nozīmē, ka tad, ja esi parādījis talantu, 
vari pretendēt uz radošo stipendiju trīs gadu 
garumā. Starp maniem kolēģiem rakstniekiem 
ir tādi, kam pēdējos daudzus gadus radošās sti-
pendijas ik gadu sagādā ap 300 000 kronu (ap 
40 300 eiro — red.) —  gadā viņi saņem divas trīs 
radošās stipendijas. Tas ir apmēram tikpat, cik 
nekvalificēta strādnieka alga, tomēr tas ir solīds 
ienākumu pamats.

Tāpēc es uzskatu, ka Dānijā tiek īstenota ap-
zināta un atbildīga kultūrpolitika, kurā ņemts 
vērā tas, ka dāņu rakstniekiem ir mazs tirgus — 
mēs tomēr esam maza valsts. Proti, ir grūti no-
drošināt iztiku tikai no pārdotajām grāmatām, 
arī valsts ir spiesta sniegt palīdzīgu roku. Vēstu-
re liecina, ka dāņu rakstnieki nav varējuši pār-
tikt no literārās darbības vien, bet ir bijuši spies-
ti papildus nodarboties arī ar ko citu.

Tomēr gadu gaitā tu esi pārmaiņus rak-
stījis grāmatas un nodarbojies ar žurnālis-
tiku, tikai nevis rutīnas vai ziņu žurnālis-
tiku, bet gan kā slavenais Karstens Jensens, 
kurš raksta avīžu slejas vai dodas ceļojumā, 
lai avīzē publicētu, piemēram, eseju no kā-
das pasaules vietas.

Lieliski apzinos, ka esmu izņēmums, nav 
daudz tādu, kas var darboties kā es. Drukātā 
prese pamazām iznīkst, un to lomu, kāda man 
ir tagad, varu spēlēt tikai tāpēc, ka esmu rakst-
nieks ar panākumiem, kurš labi nopelna ar sa-
vām grāmatām. Šobrīd mana literārā darbība 
finansē manu žurnālista darbību — agrāk bija 
otrādi. Ir vēl tā priekšrocība, ka esmu labi pazīs-
tams Norvēģijas un Zviedrijas presē, tāpēc ma-
nas esejas un slejas publicē arī tur. Tā nu man ir 
daudz ienākumu avotu.

Esmu pārliecināts: ja Latvijas vai jebkuras ci-
tas pasaules valsts valdība sacītu rakstniekiem 
— mēs jums maksāsim krietnu atlīdzību par bib-
liotēkās izsniegtajām grāmatām, un, kad jums 
būs izdota jauna grāmata, jūs varēsit doties labi 
apmaksātā turnejā, un jums būs pieejamas daž-
nedažādas radošās stipendijas —, daudzu valstu 
rakstnieki aiz pateicības apraudātos.

Dāņu rakstnieki vienmēr ir dusmīgi, jo ir 
izlutināti un privileģēti. Būt apmierinātam ir 
taktiski nepareizi un stulbi — tā viņi uzskata. 
Vienmēr ir jābūt neapmierinātam cerībā, ka tad 
piešķirs vairāk naudas. Taču pie cilvēktiesībām 
nepieder tiesības pārtikt no literārās darbības. 
Varbūt tu raksti valodā vai par lietām, kas nav 
aktuālas sevišķi daudziem. Vai varbūt tu vien-
kārši neesi labs rakstnieks. Ê

No dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe
1 Klaus Rifbjerg (1931—2015)
2 Poul Henningsen (1894—1967)
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viedoklis

Vienu no retāk lietotajiem, diezgan specifiska-
jiem angļu valodas darbības laikiem sauc neie-
rasti — nākotne pagātnē ( future in the past). Lieto-
jot šo gramatisko laiku, noteikts pagātnes brīdis 
tiek sasaistīts ar tā attīstības iespējām nākotnē, 
respektīvi, «kaut kas būtu varējis būt kaut kā». 
Vēsturnieki labprātāk darbojas ar konkrētiem 
datiem un apgalvojumiem, tomēr tiem bieži nā-
kas pat it kā taisnoties, kāpēc šī ņemšanās ap pa-
gātni vajadzīga un vai tā vispār ko varētu būt 
mainījusi. Vienlaikus diezgan regulāri nāk klajā 
vēsturnieku publikācijas ar nosaukumu Kāpēc 
vēsture ir vajadzīga vai Kāda ir vēstures jēga.

Un jāatzīst, ka uz šiem jautājumiem nepavi-
sam nav viegli atbildēt, lai gan, līdzīgi kā par da-
žām citām jomām, arī par vēstures nozīmi (vai 
nenozīmīgumu) savs viedoklis būs gandrīz ik-
vienam. 

Atmiņa, vēsture un valsts
Amerikāņu automobiļu industrijas tēvam Hen-
rijam Fordam (Henry Ford, 1863—1947) mēdz 
piedēvēt spārnoto frāzi «vēsture ir blēņas» (his-
tory is bunk). Lai gan šis teiciens ir izrauts no 
konteksta un arī pats Fords esot vēlāk centies to 
precizēt, tas lieliski atspoguļo daļas sabiedrības 
uzskatu par it kā liekajām humanitārajām zi-
nātnēm. Vēsturei pārmet, ka tā ir sausa un bez-
krāsaina, ka tā tiek izklāstīta kā garlaicīgs faktu, 
skaitļu un terminu savirknējums, kas aktuāla-
jām sabiedrības un indivīda vajadzībām nedod 
neko. Reizēm šie pārmetumi ir pamatoti, tomēr 
drīzāk atspoguļo novecojušus stereotipus, ne-
vis pieskaras jautājumam par vēstures būtību 

un vēsturnieka darba raksturu. Savulaik bija 
izplatīts teiciens par «fiziķiem» un «liriķiem», 
tādā veidā mākslīgi akcentējot dabaszinātņu un 
humanitāro zinātņu pētnieku atšķirīgās pieejas 
un metodes. Mūsdienās par ikvienas zinātnes 
atslēgas vārdu kļuvis starpdisciplinārisms, kas 
ne visās humanitārajās nozarēs var tikt sekmī-
gi un — galvenais — produktīvi realizēts, ņemot 
vērā nozaru sociālo nozīmi un lomu identitātes 
veidošanā. 

Nav iespējams matemātiski precīzi noteikt 
vēstures iesakņošanās līmeni sabiedrības ap-
ziņā, tomēr ikvienai sabiedrībai ir savas ko-
lektīvās pieredzes veidota un noteiktos ideālos 
balstīta vēstures kultūra. Lai gan pētnieku vidū 
sastopami pat radikāli pretēji viedokļi par vēs-
tures un kolektīvās (jeb sociālās) atmiņas sav-
starpējām attieksmēm, abas šīs jomas bija, ir un 
būs neizbēgami saistītas. Vēsturē tiks sameklēts 
pamats vēsturiskajiem mītiem, ap kuriem tiks 
saliedēta sabiedrības vēsturiskā apziņa un kas 
daudziem veidos izpratni par tautas un valsts 
attīstību. Līdz ar to vēsturniekiem piekritīgs 
šis nepateicīgais Sīzifa darbs — nepārtraukti 
vērsties pret mītiem un tos dekonstruēt, tomēr 
vienlaikus apzinoties, ka mīti ir gan nepiecieša-
mi, gan pastāvēs neatkarīgi no vēsturnieku ak-
tivitātes. 

Tomēr vēsturniekam nav jābēg un nav jāiz-
vairās no savas valsts. Valsts un sabiedrības at-
balsts vēstures zinātnes pastāvēšanai ir funda-
mentāli svarīgs, un sadarbība ar politiskajām 
aprindām daudzviet, ieskaitot Rietumu demo-
krātijas, ir viena no vēsturnieku darbības jo-
mām līdzās zinātniskajai pētniecībai, publikāci-
ju gatavošanai, projektu pieteikumu rakstīšanai 
un lekciju lasīšanai. Protams, ne vienmēr un vi-
sur vēstures un politikas attiecības virzās pro-
duktīvā gultnē, un gadījumi, kad vēsturnie-
ki kļūst par varas (vēl varētu diskutēt, cik lielā 
mērā valsts) pakalpiņiem, nav tālu jāmeklē.

Pietiek paskatīties uz padomju okupācijas pe-
rioda vēstures zinātni. Diktatoriskas varas režī-
mam vēsture vienmēr bijusi vajadzīga, vēsturei 
pārvēršoties par instrumentu jaunas, ideoloģi-
zēti konstruētas apziņas veidošanā un zaudējot 
gan zinātnisko, gan pilsonisko vērtību. Pagājušā 
gadsimta gaitā vēsturei bija svarīga loma totali-
tārisma idejiskā pamatošanā un nostiprināšanā 
gan PSRS, gan Vācijā, un arī autoritārisma re-
žīmu vadoņi ar vēstures palīdzību bieži veidoja 
mītus gan par sevi, gan par tautu un zemi, gan 
— it īpaši — par varu. Vēl viens tradicionāls tei-
ciens — «vēsturi raksta uzvarētāji» — ir dziļi pa-
tiess, turklāt ataino vēstures pārrakstīšanas un 
pārinterpretācijas spirāli. Konfliktējošajām pu-
sēm būs nepieciešamība pēc savas vēstures: gā-
žot apspiedējus un iznīcinot to kultūru un vēs-
turi, vietā tiek likta iepriekš apspiestā kultūra 
un ignorētā vēsture, kas gan turpina ignorēša-
nas tradīciju, tikai pretējā virzienā.

Andris Šnē
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Andris Šnēviedoklis Nākotne pagātnē

Vēsture ir neatvairāma
Lai gan zinātņu nozares arvien vairāk saplūst 
un to pētnieciskie lauki arvien vairāk pārklā-
jas, humanitārās zinātnes tomēr saglabās bū-
tisku atšķirību no eksaktajām zinātnēm, jo pa-
matojas ne tik daudz uz atklājumiem, cik uz 
izpratnes padziļināšanos un domas pilnveido-
šanos. Vēsture balstās uz dažādiem viedokļiem 
un atšķirīgu ideju apmaiņu, kurā jaunu atziņu 
vai modernu pieeju gaisotnē iepriekšējie pieņē-
mumi un secinājumi tiek interpretēti atšķirīgi 
un vēsture tiek pārrakstīta no jauna. Vēsturei 
nav jāsteidzas, tā piepilda laiku pati ar sevi, kas 
ne vienmēr ir ērti mūslaiku drudžainās stei-
gas pārņemtajā pasaulē, kad nav laika piedalī-
ties ilgstošās diskusijās, bet uzreiz ir vajadzīgs 
gatavs rezultāts. Vēsture tāpēc ne vienmēr po-
litiķiem un ierēdņiem piedāvā gatavas receptes 
vai iestrādes. Tomēr tā rāda iespējas un cēloņ-
sakarības, kā arī rezultātus, kas ne vienmēr būs 
identiski pat līdzīgos apstākļos. Tādējādi vēstu-
re nav pareģe un nenodarbojas ar futuroloģiju, 
nākotnes paredzēšanas apšaubāmo nodarbi at-
stājot fantastu vai zīlnieču rokās.

Vēsture sniedz vērtību, piešķirot laika un tel-
pas kontekstu politikā aktuāliem jautājumiem 
un parādot atšķirīgu (turklāt bieži vien plašāku) 
to aplūkošanas perspektīvu. Vēsture nav abs-
trakta konstrukcija, drīzāk jau pretēji — vēstu-
re ir abstraktā pretpols. Vēsturē netrūkst spilg-
tu krāsu un spožu tēlu, tomēr vēsture nav tikai 
stāsts par izcilajām personībām, robežojoties ar 
teiksmu un leģendu vēstījumu. Tāpat vēsture 
nav tikai stāsts par parastajiem cilvēkiem, kas 
vēstures avotos bieži vien palikuši anonīmi, bet 
kuri veidoja pamatu karavadoņu uzvarām kau-
jaslaukos un ekonomiskajiem izrāvieniem vis-
dažādākajos laikmetos. Tieši pēdējās desmitga-
dēs šī pieeja — veidot skatījumu no apakšas uz 
augšu, nevis no t. s. vēstures ievērojamo perso-
nību skatpunkta — vēstures pētniecībā un po-
pularizācijā bija īpaši izplatīta. Piemēram, par 
raksturīgu Pirmā pasaules kara simbolu kļuva 
dubļainās tranšejās nemitīgā lietū izmircis, no-
plukušā formā tērpies un dzīves jēgu zaudējis 
ierindas karavīrs, kurš šajā bezjēdzīgajā slakti-
ņā centās tikai izdzīvot. 

Vēsture ir stāsts par šodienas cilvēku šodie-
nas cilvēkam šodienas apstākļos. Tāpēc vēsture 
ir dzīva, nevis ieslēgta arhīvu fondos vai mu-
zeju krātuvēs — tieši vēsturnieks veidos to ļoti 
nepieciešamo starpposmu, kas klusējošās liecī-
bas padara runājošas un dzīvas. Savulaik vācu 
vēstures dižgars Leopolds fon Ranke (Leopold 
von Ranke, 1795—1886) aicināja vēsturi rakstīt 
tieši tādu, kāda tā bijusi, rakstīt tikai un vienīgi 
faktus, tomēr mūsdienās vēstures rekonstruk-
cijā fakti lai kalpo par pamatu pagātnes atdzī-
vināšanā. Tieši lietiskais materiāls ļaus pieskar-
ties pagātnei, veidojot šodienas cilvēka saskari 
ar vēsturi. 

Vēsturei ir daudzslāņainas un sarežģītas at-
tiecības ar pagātnes mantojumu.  

Ar vēsturi ikviens cilvēks var saskarties vis-
dažādākajos veidos, un no tās pat gribēdams 
nevar izvairīties — ne velti mēdz teikt, ka vēs-
ture ir neizbēgama. Ja no vairākām iespējamām 
pieejām izvēlamies kādu konkrētu, tad tas no-
tiek, pateicoties vēsturei, kas laika gaitā ir atla-
sījusi un izsvērusi, ko būtu vērts pilnveidot, bet 
ko nav vērts pat pieminēt un kas atmetams kā 
neizbēgama un varbūt pat svarīga, tomēr kļūda. 
Tādējādi tieši vēsture nodrošina to, ka ritenis 
nav jāizgudro vēlreiz un vēlreiz, un vēlreiz…  
Arī jau minētais Henrijs Fords neizgudroja au-
tomobili, bet, balstoties uz visiem tā laika sa-
sniegumiem, radīja jaunu biznesa modeli — 
auto, kas bija pieejams sabiedrības vidusslānim.

Vai vēsture runā par faktiem? 
Pagātne mūsdienu cilvēku sasniedz, piemēram, 
ar kalendāra starpniecību, kurā dažām dienām 
ir īpaša nozīme valsts un tautas vēsturē. Pagāt-
nes cilvēku darbība atspoguļojas pilsētu ielās 
un lauku ainavās, jo tās ieguvušas savu veido-
lu tikai vēsturiskajā attīstībā. Pagātnes izjūta un 
vēsturiskā atmiņa ir tā, ar ko cilvēks atšķiras no 
citām dzīvām būtnēm, līdz ar to savā ziņā ik-
viens cilvēks ir vēsturnieks. Precīzāk — vēstur-
nieks praktiķis, kurš dzīves gaitā uzkrāj infor-
māciju, kas balstās vēsturiskajā pieredzē. 

Izklaides industrija piedāvā neskaitāmus pro-
duktus, kas balstās (bieži vien iedomātā vai dau-
dzos gadījumos — nostalģiski iekrāsotā) vēsturē. 
Ikviena cilvēka dzīvesstāsts laika gaitā iegūst 
jaunas nokrāsas, dažas darbības aizmirstot, bet 
citas — atceroties, un, stāstot šo stāstu, mēs katrs 
radām savu vēsturi. Kamēr vien par kādu tiek 
sacerēti un stāstīti stāsti, viņš būs dzīvs — pa-
gātne kļūst par tagadnes daļu un tādā veidā arī 
nesaraujami sasaistās ar nākotni. Nākotne vei-
dosies pagātnē, jo tikai laika formu pretnosta-
tījums ļauj runāt par bijušo un nākamo jeb par 
nākotni, kas aizsākās pagātnē un bez kuras nā-
kotne nebūtu tāda, kāda tā būs. Taču to, kāda 
tā būs, nepateiks neviena vēstures mācībstunda.

Vēstures nozīme slēpjas tieši tajā, lai šodienā 
mēs kaut ko gaidītu no nākotnes, ilgotos un ce-
rētu, jo, kā atzīmēja kāda vēsturniece, «visi cil-
vēki ir dzīvas vēstures, un tieši tāpēc vēsture ir 
svarīga» (all people are living histories — which is why 
history matters).

Vēstures sociālo nozīmi bieži saista ar ne-
pieciešamību mācīties no vēstures, lai novērstu 
kļūdu atkārtošanos. Britu satīriķis Pīters Kuks 
(Peter Edward Cook, 1937—1995) esot teicis: «Es 
esmu mācījies no savām kļūdām un esmu pa-
visam drošs, ka varētu tās precīzi atkārtot.» Par 
vēsturi bieži vien mēdz teikt — vēstures vienī-
gā mācība esot tā, ka no tās neviens nekad neko 
nav iemācījies. Lai gan bieži dzirdama arī atzi-
ņa, ka tam, kurš nemācās no pagātnes kļūdām, 
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Andris Šnēviedoklis Nākotne pagātnē

nolemts tās atkārtot. 
Tomēr mēs nekad nevarēsim skaidri un precī-

zi definēt, kas ir šīs «vēstures mācības» un «vēs-
tures kļūdas». Vēsture nekad neatkārtojas, vēs-
ture nerada kopijas un simulakrus, tā vienmēr 
pieņem jaunas formas, pat vienādu apstākļu ie-
tekmē rezultāts var būt atšķirīgs. 

Vēsturniekam, veidojot pagātnes stāstu, lai 
tas būtu interesants un saistošs tā lasītājam, jā-
ieņem noteikta pozīcija — bezkaislīgs datu uz-
skaitījums neraisīs emocijas, tāpēc autoram, 
gribot vai negribot, ir jānostājas vienā ieraku-
mu pusē. Un to var paveikt, nezaudējot zināt-
nisko kvalitāti — vēsture ir un būs zinātne ar 
precīzu metodoloģisko aparātu un terminolo-
ģiju, noteiktām pētnieciskajām pieejām un fak-
toloģisko materiālu. Taču — vai vēsturei jārunā 
par faktiem? Varbūt daudz svarīgāka ir vēstures 
iztēle, kas, balstoties uz šiem faktiem, sniedz in-
telektuālu un emocionālu pieredzi vai pat bau-
dījumu? 

Vēstures apguves lielais pienesums cilvēka 
personības veidošanā ir empātijas attīstīšana — 
rekonstruētie pagātnes tēli mums ļauj izdzīvot 

savas emocijas šodien, veido spēju iejusties citu 
cilvēku situācijās un pieņemt atšķirīgo, pat ja 
tam nepiekrītam vai tas mums nepatīk. Vēsturei 
nav jānodarbojas ar konfliktējošu pušu samie-
rināšanu, un vēsturniekam pagātne nav nedz 
jāsoda, nedz jāglorificē, tomēr vēstures jautāju-
mu apspriešana un pārrunāšana vien jau līdzē-
tu savstarpējas izpratnes veicināšanai. 

Vēstures būtība ir trīs atslēgvārdi: informā-
cija, zināšanas, izpratne. Pagātnes reprezentā-
cija mūsdienās top, veidojot kritiskās zināšanās 
pamatotu un izpratni sekmējošu skatījumu uz 
pagātnes laikmetiem, problēmām vai personī-
bām. Tā ir vēstures pievienotā vērtība sabiedrī-
bas apziņas, vērtību un ideālu veidošanā. Vēs-
ture ir stāstāma, un gan autoram, gan lasītājam/
skatītājam ļaus iejusties kā varoņu un neģēļu, tā 
abās konfliktējošās pusēs. Tomēr vispirms jābūt 
gatavam uz iejušanos pētīto, analizēto un ap-
rakstīto cilvēku dzīvē un darbībā. Vēsture jau 
nav stāsts par aizgājušajiem gadsimtiem un cil-
vēkiem, bet gan par mūsu laikmetu un mums 
pašiem, ja vien mēs būtu piedzimuši nedaudz 
agrāk. Ê
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recenzija

Eduarda Aivara dzejā mani vienmēr sajūsminā-
jusi iekšējās brīvības atmosfēra; citi rakstījuši 
— neprognozējamība, jutekliskums. Redzamā-
kā šīs brīvības izpausme ir Aivara erotiskā dze-
ja, kas parasti ir nevis eksaltēti nopietna, bet tieši 
bezkaunīga. Taču arī citās tēmās Aivars ir tikpat 
spontāns, it kā nenokaunoties «spert laukā» lie-
tas, kas parēgojas un ienāk prātā. Savulaik krāju-
mā Jauns medus Aivars pats savienojis vienā tēlā 
šo mīlētāja un dzejnieka atļaušanos: «ārā ejot / 
mācītājs izrauj savu roku no manējās un pats ap-
jūk — / viņam nav ne jausmas, ka es dzejnieks un 
ka mana roka / uzmin viņa noslēpumus.»1

Jaunajā krājumā Pārvērtības dzejnieks saglabā sev 
raksturīgo daudzveidību, formu un tēmu dažādī-
bu; tā gan kļuvusi kultivēta. Savvaļas augi jopro-
jām ir savvaļas augi, bet aizdomīgi labi aplaistīti.

Tā kā publicēt visas interesantās idejas neskai-
tās dzejas labā prakse, kritiķi Aivaru ne vienu rei-
zi vien nosodījuši, ka krājumos ir «lieki dzejoļi» — 
tādi, kas «nepaceļas līdz vispārīgajam». Piemēram, 
par krājumu Sakvojāžs Artis Ostups raksta, ka nav 
saprotams, kam domāti daudzie jokainie dzejoļi, 
piemēram, ar neproporcionāli garajiem nosauku-
miem. Vai tie esot ironija, protests, pašmērķīgi eks-
perimenti?2 Lai arī šos dzejoļus var nosaukt par 
eksperimentiem, manuprāt, tie pirmām kārtām ir 
spēle — spēle kā poētikas forma. Šī interpretācija 
labi sader kopā ar novērojumu, ka Aivars ir viens 
no dzejniekiem, kura darbos — it īpaši 90. gados 
— bija saskatāmas postmodernisma iezīmes.3 Paš-
mērķība ir īpašība, kas pēc definīcijas piemīt lielai 
daļai spēļu. Tās paredzētas, lai spēlētos, nevis lai 
eksperimentu ceļā atklātu jaunas dzejas formas, 
kuras varētu «vēl labāk» noderēt turpmākajā dzīvē.

Runājot par jokainiem dzejoļiem, jāpiemin, ka 
blakus tādiem autoriem kā Juris Kunnoss, Kārlis 
Vērdiņš un Ronalds Briedis Aivars tiešām ir dzej-
nieks, kurš joko. Dzejas un humora attiecības nav 
vienkāršs jautājums, un, mēģinot uztvert dzejas 
jokus kā humora izrādi, lasītājs viļas, jo dzejnie-
ku joki gandrīz vienmēr ir «slikti joki». Ir spēkā 

atziņa, ka cilvēkiem ir dažādas humora izjūtas, 
tomēr galvenokārt runa ir par to, ka dzejas joka 
funkcija parasti tomēr ir nevis smīdināt, bet cita 
— piemēram, piedāvāt «jocīgu» (un visai nosacīti 
«smieklīgu») redzes leņķi vai «transportēt» dzejā 
emocionāli smagu informāciju.

Lai arī minēju spontanitāti un spēli, Aivara pē-
dējo gadu grāmatas ir tālu no tā, lai tās sauktu par 
impulsīvi sakārtotām, tieši pretēji — Aivara rūpī-
gā attieksme pret detaļām, spēja apzināti strādāt 
ar dažādiem savas jaunrades modiem ir apbrīnas 
vērta. Un esmu pārliecināta, ka, ja kritiķis raks-
ta, ka krājumā ir «lieki dzejoļi», Aivaram tas vien-
kārši ir signāls, ka jāturpina eksperimentēt ar tek-
stu novietojumu, lai tie uzmirdzētu. Aivars strikti 
novelk arī robežu starp savu īsprozu (minimām) 
un dzeju, nepārvēršot visu par vienu lielu, post-
modernu dzejprozu, kā to teorētiski būtu varējis 
izdarīt cits dzejnieks. 

Manuprāt, jaunajā krājumā līdzsvars starp spē-
līgo, nenopietno un emocionāli piesātināto, dzi-
ļi poētisko izdevies ļoti labs (svaru kausam beigās 
nosveroties uz nopietnā vēstījuma, ne spēles pusi).

Parādībās Eipurs turpina spēlēt arī nosauku-
mu spēli, kuru kritizēja Ostups un kuras vēsture  
Aivara poētikā ir vēl senāka par Sakvojāža laiku. 
Viena no spēles versijām ir šāda. Dzejoļa virs-
raksts ir tik garš kā 18. gadsimta filozofijas trak-
tāta nosaukums. Tas tiek formulēts kā dzejoļa 
anotācija, kas bieži ir garāka par pašu dzejoli, bet, 
protams, īstenībā ir dzejoļa daļa, bez kuras šis 
dzejolis vispār neeksistētu. Dažkārt virsraksts ir 
teksta racionālā balss, kurai nepavisam nepiemīt 
takta izjūta, bet dzejoļa trauslo ķermeni veido 
nedroši, saudzējami sadzīviski vai poētiski no-
vērojumi. Virsrakstu spēli var spēlēt dažādi, bet 
Parādībās tai pievienojies vēl viens it kā vienkārši 
dekoratīvs elements, kas ir interesants tieši tāpēc, 
ka Aivara dzejā virsrakstiem ir īpaša loma: dzejo-
ļu pirmās rindiņas izceltas, radot papildu akcen-
tu, spēlējoties ar dzejoļa iekšējo līdzsvaru.

Grāmatas dramaturģija rūpīgi veidota, piemē-
ram, pamazām iešūpojies, 12. lappusē Aivars pie-
skaras smagai tēmai, 13. lappusē to nekavējoties 
atšķaida ar «jocīgo dzejoli», taču jau 14.—15. lap-
puses atvērums nes vienus no smagākajiem un 
iespaidīgākajiem krājuma dzejoļiem Ir aizgājis 
tēvs, Vakars nāk virsū, un tantes iet mājās no kapiem, 
kura griezīgumu vēl 16. lappusē atbalso smieklīgi 
sācies, bet draudīgi pabeigts dzejolis. 

Šīs recenzijas apjoms ir pārāk mazs, lai uzskai-
tītu daudzos lieliskos tēlu atradumus, tos lasītāji 
atradīs paši. Nākamajām pētnieku paaudzēm ti-
kai novēlu atšķetināt, kāpēc no ārpuses Parādības 
atgādina Pētera Brūvera brīnišķīgo grāmatu Valo-
das ainava (2004). Ê
1 Aivars, E. Jauns medus. Nordik, 2006. 
2 Ostups, A. Distance un klātbūtne. Latvju Teksti nr. 6 
(ziema, 2011), 43. lpp.
3 Čaklā, I. 1996. gada dzejas grāmatas. Karogs nr. 3 
(1997), 142.—150. lpp.
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recenzija

Kad pirms sešiem gadiem, 2010. gadā, klajā 
nāca Krišjāņa Zeļģa pirmais krājums Visas tās 
lietas (Mansards) , tūkstošgades mijā debitējuša-
jiem dzejniekiem etiķetes jau bija piekarinātas 
— vērīgam lasītājam bija apmēram skaidrs, ko 
varētu sagaidīt, teiksim, no Kārļa Vērdiņa vai 
Ingas Gailes. Protams, tas neizslēdza iespēju, ka 
šīs gaidas varētu tikt lauztas vai vismaz sašūpo-
tas, tomēr bija saskatāms vai, precīzāk, sadzir-
dams, kādā reģistrā katrs atradis savu balsi. Ap 
šo laiku tāpat jau kļuva skaidrs, ka latviešu dze-
jā ienāk jauna paaudze, kuras pasaules uztve-
re veidojusies jau pēc neatkarības atjaunošanas 
un kura šobrīd jau ieguvusi vairāk vai mazāk 
atpazīstamus sejas vaibstus. Protams, ir virkne 
autoru, kas debitējuši pēdējos astoņos gados, 
būdami piederīgi citām vecuma grupām, un 
katrs latviešu dzejas ainā ienesis ko savu, tomēr 
par Zeļģi bijis ierasts runāt tieši tagadējo div-
desmitgadnieku un nu jau arī trīsdesmitgad-
nieku kontekstā, kā, piemēram, jaunākās lat-
viešu dzejas paaudzes raksturojumā, ko rakstā 
Pasaules pilsoņi sniedzis Vērdiņš.

Par etiķešu karināšanu atminējos, jo recenzijā 
par Zeļģa pirmo krājumu to attiecībā uz auto-
ru — šķiet, ar zināmu ironijas devu — uzņēmās 
dzejniece un literatūrkritiķe Anna Auziņa. «Vi-
sas tās lietas atklāj indivīda pasaules redzējumu 
sarežģītajos personības veidošanās ceļos 21. gs. 
sākumā,» raksta Auziņa, piebilstot, ka līdz 25 
gadu vecumam piedien «klejot apkārt, iepazīt 
pasauli un meklēt identitāti». Nu Zeļģis jau ir 
iekāpis trīsdesmitgadnieka kurpēs un jaunajā 
grāmatā Zvēri raksta: «Visas tās lietas tālas un 
svešas.» (8. lpp.)

Krājumu strukturāli veido piecas nodaļas, 
kuras uztveramas kā atsevišķi dzejoļu cikli — 
tās vieno kopēja tematika vai vismaz kopējas 
detaļas. Tas, manuprāt, Zeļģa lapidāro, ekono-
misko poētiku, kurā atrodas vieta arī aizšifrē-
tajam un lasītājam tikai nojaušamajam, padara 
draudzīgāku, ļaudams tomēr saglabāt brīžiem 
uznirstošo noslēpumainību.

Uz to, kas katrā nodaļā notiek, diezgan tieši 

norāda to nosaukumi. Pirmajā, titulnodaļā, Zvē-
ri katrs dzejolis ir par dzīvniekiem, vai vismaz 
ir minēts kāds zvērs. Tāpat kā Visās tajās lietās, 
valda atmosfēra, kas nedaudz atgādina sapni, — 
zvēri var pēkšņi ierunāties vai pārsist mednie-
kiem galvu ar sakaltušu rudzumaizi (12). Šādi 
elementi ļauj runāt par absurda klātbūtni Zeļģa 
tekstos, tomēr, tāpat kā citur — lakoniskajā for-
mā un faktu dominancē pār emocionāli iekrā-
sotām rindām —, Zeļģis arī šajā ziņā ir pieticīgs 
un taupīgs.

Otrajā nodaļā Tu smaržo pēc priedes atrodami 
gurdeni mīļi dzejoļi par attiecībām, kuros vien-
mēr parādās vismaz kāds teikums otrajā perso-
nā. Gan saturiski, gan stilistiski šī krājuma daļa 
liek atcerēties nodaļu Dzeja dāmām no Zeļģa 
pirmās grāmatas, varbūt tikai te ir pat vēl mazāk 
kaisles un romantikas un vairāk tādas kā lietiš-
ķas divu cilvēku kopā būšanas, kurā mīlestība 
atrod vietu tikai uz ledusskapja durvīm atstā-
tā zīmītē, kuru tās adresāts nevar izlasīt, jo nav 
elektrības (48). Šāda veida likstas un neizdoša-
nās krājumā notiek nemitīgi. Trešā nodaļa Pret 
mani ir tieši par to — nīgrais varonis attopas si-
tuācijās, kurās atliek tikai nopūsties: «Ja cilvēks 
vienmēr rīkojas sev labvēlīgi, kāpēc es esmu ne-
laimīgs.» (74) Te jāmaksā par rēķinu restorānā, 
bet nav naudas, te nozog kurpes un somu. Si-
tuācijas atgādina ne pārāk smieklīgu komēdiju, 
kuras neveiksmīgā protagonista ir vairāk žēl, 
nekā gribas smieties.

Līdz šai vietai krājumā šķiet, ka droši varē-
tu konstruēt liriskā varoņa portretu, taču, no-
nākot nodaļā Profesionāļi, redzams, ka Zeļģis 
var mainīt skatpunktus un personas no dze-
joļa uz dzejoli. Te atrodami dažādu profesiju 
pārstāvji, sākot no tik eksotiskām kā ķīniešu 
dārzu veidotājs, beidzot ar vienkāršu elektri-
ķi. Tematiski tā varētu būt redzamākā pazīme 
tam, ka sevis meklējumu laiks ir beidzies un 
dzejnieks par savu personību jūtas pārlieci-
nāts, tādēļ var mainīt un pielaikot identitātes, 
neuztraukdamies, ka varētu pazaudēt savējo. 
Savukārt profesionālajā aspektā redzams, ka 
Zeļģis īsajās formās ir atradis savu teritoriju 
un laikā starp abām grāmatām turpinājis to 
izkopt. Te joprojām, tāpat kā Visās tajās lietās, 
ir vieta mīklainām detaļām, kuras lasītājam 
būtu grūti atšifrēt, it īpaši krājuma pēdējā daļā 
Noslēpumi, tomēr kopumā, šķiet, mazāk kļuvis 
asociatīvu lēcienu starp rindām, vairāk — na-
ratīva elementu.

Klāva Upaciera veidotais krājuma dizains, 
kurā, mainot teksta rakstzīmju izmērus, katrs 
teksts aizpilda visu lappusi, lieliski ilustrē Zeļ-
ģa dzejoļu un laikam jau jebkura veiksmīga īsa 
dzejoļa īpašības — lai arī cik rindu tajā būtu, 
tam jāspēj radīt tik daudz telpas, lai aizpildītu 
vismaz lappusi, tas ir, tikpat telpas, cik aizpilda 
apjomīgāki dzejoļi. Un vēl vismaz viena lappuse 
ir jāatstāj pārdomām. Ê

Arvis Viguls

Zeļģa lieta
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recenzija

Par spīti uzskatam, ka prozaiķa augstākā pilo-
tāža ir romāna formāts, man vienmēr šķitis, ka 
rakstnieka lielākais izaicinājums ir stāsts, vēl jo 
vairāk — stāstu krājums. Ja romāns pieprasa pār-
celties paralēlā pasaulē, stāstnieka fenomens ir 
māksla lasītāju vai klausītāju uzrunāt intensīvi, 
uz brīdi aizvilināt līdzi un aizraut, sižeta pave-
dienus uzrādot, īstajā brīdī iesienot mezglu vai 
atstājot to neiesietu, lai lasītājs būtu nevis vīlies, 
bet labu laiku pēc tam noņemtos ar minējumiem 
un risinājumiem, aizvien vēl būdams stāsta gūs-
tā. Stāsts ir vidusceļš starp lielformāta vēstījumu 
un konspektīvu «minimu» vai tvītu. Tomēr spēkā 
ir un paliek pamatprasība — lai stāsts ir pelnījis, 
ka to kāds uzklausa. Savukārt krājums ir stāstu 
māja vai kvartāls — kopvieta, kur esi ieaicināts un 
ko esi aicināts iepazīt kā kuru katru apdzīvotu 
vietu ar savu uzbūvi, raksturu un seju, īstenības 
vai iedomas lauskas, saliekamas baudāmā vitrā-
žā. 

Skaidrs, ka par iespēju būvēt stāstus un krāju-
mus var runāt sazin cik aspektos. Paula Bankov-
ska un Svena Kuzmina krājumi ir zināmā mērā 
salīdzināmi, pasaules pa daļai pārklājas: abi raks-
ta aizraujoši un valodā, kas ir garda un priecē; abi 
runā pirmajā personā; abiem krājumiem nosau-
kumi ir, manuprāt, viegli maldinoši un nebūt ne-
kalpo par lasījuma atslēgu — ne Bankovskim te 
trako veču konsekvences, ne Kuzminam pilsētas 
šamanisms visur fonā. Ironiskā kārtā abiem pir-
majā stāstā parādās Rainis (Bankovskim — Atgrie-
žoties pie galvaskausa jautājuma, Kuzminam — Kā es 
mīlu Raini), taču jau te acīmredzami iezīmējas arī 
niansēs atšķirīgais skatpunkts. 

Bankovska rokraksts ir atpazīstams — viņš, tā-
pat kā Guntis Berelis, ir mīkla: ciktāl aktīvs un 
rosīgs kritisks prāts var izrādīties palīdzīgs rakst-
niekam? Trakajos večos joprojām ir spēkā Bankov-
ska romāna Sekreti. Pierobežas romances (2003) «en-
kurs»: ir kas tāds, kas aizķer — atmiņās, ikdienā 
izlasītajās ziņās vai piedzīvotajās epizodēs — un 
neliek mieru, kamēr nav izvērsies stāstā. Ir labi, 
ja šim informatīvajam laukam vari pieslēgties un 
arī pazīsti biļešu kontrolierus un Hariju Poteru 
ar maiņveidi (Nakts kontrole), esi sekojis sazvē-
restības teorijām vai efemērajām ikbrīža šausmu 

ziņām interneta portālos. Jāvaicā, cik noturīgs ir 
tāds kopfons — cik daudz būs tādu, kuri pēc laba 
laika spēs atšifrēt, kas domāts ar «neseno Valsts 
prezidentu» (Es aizeju mežā, 196), dzīvi atminēsies 
Skrundas lokatora uzspridzināšanu (Ir jāspridzi-
na, 187) vai žurnālu Ko Ārsti Tev Nestāsta (51)? 

Trakajos večos redzam literārā stāsta un publi-
cistikas/bloga krustojumu, savdabīgu eksperi-
mentu, kad noteikts izpētes objekts tiek fiksēts 
un transformēts stāstā. Pretstatā akadēmiskam 
vai strikti žurnālistiskam formātam, kur piedie-
nētu sniegt atsauces uz ziņu avotu, Bankovskis 
paglābies stāsta pavēnī, kur pietiek ar frāzi «pēc 
citas versijas, kā man tika skaidrots» (142), un 
spēlējas, iedvesmojoties no tā, kas šķiet iedves-
mojošs, apceres vērts un garšīgs, nekavēdamies 
arī ironizēt un lasītāju provocēt. Te apspēlēts lat-
viešu kapu sindroms līdz ar Likteņdārzu (14), 
priekšstati par pilnmēness faktoru (Mēness nere-
dzamā puse, 29), iemūrētās jaunavas teika sajūdzē 
ar Maxima traģēdiju («Lietuvieši gan bijuši atta-
pīgāki. Tāpēc jau ir viņu bodes ik uz stūra. Tikai 
ar to vienu sanāca misēklis, laikam bija kļuvuši 
pārāk pašpārliecināti un nolēmuši ietaupīt, pa-
mēģināt pa lēto — bez jaunavas.» 27) un tīri fi-
lozofiskas idejas — ka nav viegli atšķirt oriģinālu 
no kopijas vai maketa (Cilvēciskots realitātes atvei-
dojums), kā noskaidrot savu identitāti (Depresija) 
vai kas ir pusmiegs (Nomiedzis).

Stāsts Mīļotajai nepatīk (117) šķiet lieliski trans-
formējams dziesmas tekstā, Manas dziedinošās spē-
jas viltīgi apspēlē tik aktuālo ekstrasensu pasauli, 
savukārt Kā dzīvsudrabs (71), lai gan atzīstami bū-
vēts — patīkami noapaļots, jo noslēgumā apvērsts 
kājām gaisā —, ne sevišķi iederas pārējo stāstu 
pulkā (manuprāt, te vispār nav atrodams neviens 
trakais vecis) un krājumā ienes absurda un sir-
reālisma piegaršu. Un atkal, atkarībā no tā, kādi 
teksti atrodas rakstītāja un lasītāja kopkontekstā, 
atliek tikai minēt, vai pārspriedumi par spoguļa 
iedabu, proti, cik dīvaini tas apvērš labo par krei-
so un augšu par leju, ir dzimuši paši no sevis ne-
atkarīgi no tā, ko par to pašu brīnīdamies jau 19. 
gadsimtā rakstījis Luiss Kerols. No ziņām nācis 
arī stāsts par Ziemassvētku eglīti (Mēs nākam) ar 
visu, ko esam lasījuši un dzirdējuši par augu sazi-
ņas mehānismiem, un šāds stāsts, varbūt mazliet 
citā griezumā, itin labi iederētos pasmalkāka žur-
nāla vai portāla lappusēs.

Tagad atgriežamies pie galvaskausa jautājuma. 
Bankovska krājumā pirmais stāsts/iesniegums ir 
ar nesalasāmu parakstu apzīmogots — 86 gadus 
vecs vīrs grib redzēt Zaķusalas ziemeļgalā uzcel-
tu Mūža māju, kur izvietojami tautas diženajo 
pīšļi, toskait Raiņa galvaskauss, lai arī bez apakš-
žokļa. Savukārt Svens Kuzmins krājuma Pilsētas 
šamaņi pirmajā stāstā Kā es mīlu Raini uz Raini liek 
gaidīt ilgi — galu galā tas izrādās šifrs, kas mas-
kē mazgadīgā varoņa kaislību uz skolotāju Sabī-
ni. Skatpunkts tiešām ir cits, bet ne gluži nesavie-
tojams: arī Kuzmins ir intelektuālis un prasmīgs 

Ieva Kolmane
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stāstnieks, bet te galvenais ir akcents uz atmiņu/
apziņas plūsmu, tātad naratīvi eksperimenti glu-
ži citā griezumā, turklāt vēstījums ir bagātināts ar 
maģisku refrēnu jeb piedziedājumu — «ātrās de-
rības».

Neviens nevar zināt visu, kas rakstniecībā jau 
bijis un piekopts, bet Pilsētas šamaņos nudien 
priecēja paņēmiens, kas vismaz manā pasaulē ir 
novatorisks: stāstu krājums, kurā iefiltrēts stāsts 
turpinājumos. Visam pa vidu izrādās, ka ar biroja 
administratori Agiju un viņas priekšnieku Jenso-
nu ik pa laikam necerēti un ar prieku sastopa-
mies otrreiz un vēl trešoreiz (Drebeklis, Piena un 
banānu maģija, Lietus deja). Krājumā ir iefiltrējies 
seriāls, kam ir tiešs sakars ar grāmatas nosauku-
mu un kas kalpojis par pajumti pārējiem stāstiem 
— tos izmitinājis. Nezinu, vai te ir kas tipiski ur-
bāns, drīzāk svarīgāka liekas doma, ka rituāls (ie-
malt banānu un piena kokteilī lappuses no Her-
maņa Heses Stikla pērlīšu spēles, ko Agija tā arī nav 
spējusi izlasīt) tiek pieteikts kā iracionāls risinā-
jums neizskaidrojami draudīgā situācijā, turklāt 
par draudiem mēs tā arī paliekam neziņā («Būs 
vēl lielāki nemieri» 84). 

Atšķirībā no Bankovska Trakajiem večiem Kuz-
mina stāsti ir izteikti kinematogrāfiski, piemē-

ram, stāstam Spēki ir smalks, Lubenes (Pulp Fiction, 
1994, rež. Kventins Tarantīno) cienīgs sižetisks 
risinājums, un te atkal varbūt nāk atpazīšanas 
prieks: Luiss Bunjuels 1974. gada filmā Brīvības 
rēgs (Le Fantôme de la Liberté) tāpat izvazā skatītāju 
līdzi kamerai, kas vienkārši pēc nejaušības prin-
cipa seko līdzi tiem, kas gadās kadrā. Valda lik-
tenis un/vai nejaušība. Te vietā klasiskais citāts: 
«Tauriņa spārnu vēdas Brazīlijā var izraisīt vie-
suļvētru Teksasā.» (Edvards Lorencs) Tāpat sižets 
ir vairāk nekā spraigs Kuzmina stāstā Zbigņevs un 
dēli — mistiskā sarkanā poga strādā gluži kā brī-
numpasaku aizliegtās istabas fenomens: poga 
uzrodas dzīvoklī, un nezini, ko ar to iesākt, it se-
višķi, ja rodas aizdomas, ka, to nospiežot, ieslēg-
sies vispārīgs Exit. Arī stāsts Cilvēki bez pasēm it kā 
sasaucas ar Bankovska Depresiju identitātes izpē-
tes ziņā, bet frāze «Es domāju, ka viss, ko tu redzi, 
ir daļa no tevis» (132) ievieš citus akcentus: kamēr 
Bankovskis Depresijā personas identitātes sakarā 
mums piespēlē domu, ka bērni varētu būt dzem-
dību namā samainīti un pēcgalā it kā aizvedina 
spoku pasaulē, Kuzmins apcer identitātes plūs-
tamību tepat pie mums pasaulē, ko saucam par 
īstenību — «Tu neesi viena atsevišķa vienība, bet 
mēs, pārējie, no tevis atdalīta «ārpasaule». Mēs 
esam vienota sistēma.» (132)

To, kā izsprukt no bloga vai novecojošas ak-
tualitātes žņaugiem, Kuzmins atrisinājis stāstā Kā 
apgūt telekinēzi un kāpēc to labāk nedarīt. Zemsvītras 
piezīmes ne vienmēr ir labākais risinājums, bet te 
mēs redzam, ka zemsvītras piezīmes tekstu un 
lasījumu palīdzīgi papildina, vienlīdz kalpojot kā 
lasījuma interaktīvs elements, atsauces uz laik-
meta reālijām, ja tās par tādām var saukt (Gaļas 
vīra gaļas brunči un Lady Gaga?).

Vienlīdz, lai gan arī ne gluži pilsētas šamanis-
ma gaisotnē, vērtīgs ir Kuzmina stāsts Kad svētais 
karš būs uzvarēts: ar prieku šeit sastopam stāstā ie-
dzīvinātu anonīmu interneta ziņu komentētāju, 
kurš līdz šim palicis ārpus literatūras.

Nav viegli kaut ko pateikt par tekstu, ko uz-
rakstījis kāds cits. Atsaucoties uz Kuzmina stāstu 
Spēki, kritiku nudien var dēvēt par «ābeces līmeņa 
diskusiju, kurā neviens nevienu ne par ko nepār-
liecinās» (26). Divas grāmatas, divas valodas un 
divi labi stāstu krājumi. Abos ir fragmenti, kam 
var piesieties tādā ziņā, ka paliec neapmierināts. 
Ar to, ka stāstiem nav labu beigu jeb noslēguma, 
Kuzmins ticis galā labāk, ieviesdams seriāla prin-
cipu, lai gan atrisinājums arī ir šaubīgs. Bankov-
skim daži stāsti (Koka dievi, Nakts kontrole, Akmens 
sniegavīrs) izplēn tukšumā. 

Ko tu no stāsta prasi un gribi? Ja ticam Aris-
totelim, gribam, lai tas priecē, lai atklāj noslēpu-
mus, lai zinām, kā stāsts beidzas, lai pamāca un 
parāda, kā viss redzams svešām acīm, un lai ļauj 
saprast, kā ir, kad esi cita ādā. Stāsts ir iespēja tikt 
skaidrībā par sevi un uzzināt, kā tas ir — būt ci-
tam. Ja runājam par Bankovska un Kuzmina grā-
matām, var teikt, ka tās ir labas. Ê
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Kopš valsts neatkarības atjaunošanas gan starp-
tautisko organizāciju ieteikumu, gan drošības 
aspektu iniciēts, Latvijas dienas kārtībā tiek 
uzturēts integrācijas jautājums, kura mērķis ir 
tuvināt latviešus un citu Latvijā dzīvojošo et-
nosu pārstāvjus, veidojot vienotu, kopējās vēr-
tībās balstītu sabiedrību. Etniskā klimata no-
skaidrošanai veiktas socioloģiskās aptaujas un 
pētījumi par Latvijas etnisko grupu vēsturi, to 
vērtībām un dzīves kvalitāti, par sociālo atmiņu 
un strīdīgajiem Latvijas 20. gs. vēstures jautāju-
miem, kā rezultātā apkopota būtiska informā-
cija par mūsdienu Latvijas iedzīvotājiem. No-
zīmīgu pienesumu šiem pētījumiem sniedz LU 
Filozofijas un socioloģijas institūts, kura speciā-
listi projektā Etniskās un naratīvās dažādības dzī-
vesstāstu konstrukcijās Latvijā (2013—2016, Vieda 
Skultāne) sagatavojuši Latvijas krievu dzīves-
stāstus apkopojošu krājumu ar mērķi palīdzēt 
«saskatīt gan to, kas mūs atšķir, gan to, kas vie-
no, atpazīt līdzīgas un labāk saprast pretējas po-
zīcijas» (8. lpp.). 

Bilingvālā krājuma sastādītājas Māra Zirnīte 
un Marija Assereckova latviešu un krievu va-
lodā lasošās auditorijas vērtējumam nodevušas 
pēc noteiktiem kritērijiem izvēlētus, sava dzī-
vesstāsta publicēšanai piekritušo 15 Latvijas lie-
lākās mazākumtautības pārstāvju dzīvesstāstus, 
kas sakārtoti labi strukturētu tekstu kompozīci-
jās. Zinātniskās redaktores Nadežda Pazuhina 
un Ieva Garda-Rozenberga sniedz ieskatu dzī-
vesstāsta kā informācijas avota specifikā, rak-
sturo atminēšanās prakses un definē krājuma 
mērķi un uzdevumus. Viens no tiem — «parādīt, 
cik neviendabīga ir Latvijas krievu kopiena un 
kā laikmets, vēstures notikumi un to interpre-
tācijas iezīmējas tās sociālajā atmiņā» (191. lpp.). 

Nav «viņi visi vienādi» — tas labi redzams iz-
vēlētajos dzīvesstāstos, kuru autori pārstāv da-
žādu vecumu grupas, visus Latvijas etnogrā-
fiskos novadus un arī Rīgu. Atšķirīgs ir viņu 
ģimeņu piederības ilgums Latvijai (pāris gad-

simti, vairākas paaudzes, daži gadi), tāpat kā ie-
rašanās iemesli, kas ir gan politiski, saistīti ar 
padomju režīma īstenoto ekonomisko un etnis-
ko politiku, gan personiski (laulības). 

Dzīvesstāsta saturs ir atkarīgs no apstākļiem 
— gan tiem, kuros cilvēks dzīvojis un veidojis 
savu pasaules uzskatu, gan tiem, kuros viņš 
dalījies ar savu pieredzi. Krājumā iekļauto dzī-
vesstāstu saturā biežāk sastopamās tēmas ir 
pašu vai vecāku traumatiskā pieredze Otrajā 
pasaules karā, izpostītās dzīvesvietas, nacistu 
un vēlāk padomju režīma gadi. Atmiņās skarti 
arī iemesli nonākšanai Latvijā un ikdienas dzī-
vē būtiskie jautājumi: «attiecības» ar latviešu 
valodu, sajūtas un izšķiršanās Atmodas laikā, 
pārdomas par savu identitāti mūsdienās. Krā-
juma zinātniskie komentāri (zinātniskais kon-
sultants Kaspars Zellis) atvieglo teksta uztveri, 
precizējot ģeogrāfiskos nosaukumus un vēstu-
res faktus. Atsevišķās vietās iebildumus raisa 
tulkojums, it īpaši jomās, kas skar terminolo-
ģiju. Etnonīms латгальцы tulkots kā latgaļi. 
Nav nozīmes tam, kā dzīvesstāsta autors no-
sauc augšzemnieku dialekta latgaliskās izloks-
nes pārstāvjus, bet būtiski, kā tiek tulkots et-
nogrāfiskās grupas — latgaliešu — nosaukums 
(117., 154. lpp. krieviski, 108., 140. lpp. latviski).

Dzīvesstāsta izstāstīšana, ietverot arī kādas 
jomas izcelšanu vai noklusēšanu, ir atkarīga no 
sarunas biedra, laika un vietas, kurā intervija 
notiek. Krājums apliecina, ka lielāku respon-
denta uzticēšanos iemanto savas tautības pār-
stāvis, ar kuru gan tiešā, gan pārnestā nozīmē 
var runāt vienā valodā. Intervētāju fiksētie sa-
runu vietas apraksti dzīvesstāstos neparādās 
(tie skarti Marijas Assereckovas rakstā) un, tā-
pat kā sarunā klātesošā neverbālā informācija 
(pauzes, mīmika), tiek ziedoti teksta labskanībai 
un vieglākai uztverei. Tas ir pamatoti, jo krāju-
ma būtiskākais uzdevums ir ieinteresēt, izstāstīt 
un tikt sadzirdētiem. Dzīvesstāstu analīze, at-
bildes uz krājuma rosinātajiem daudzajiem «kā-
pēc?» būs meklējamas mutvārdu vēstures un 
sociālās vēstures pētnieku jau publicētajos un 
vēl gatavotajos darbos.

Katram lasītājam ir iespēja personīgajā, ģime-
nes vai savas tautas pieredzē meklēt saskarsmes 
punktus ar krājumā ietvertajiem dzīvesstās-
tiem. Man tie bija rūpes par dzimto valodu (dis-
kutabls punkts, bet tomēr), mīlestība uz Latvijas 
zemi un atsvešinātība no valsts, līdzīgi stāsti par 
padomju varas represijām un deportācijām. 

Publiska dalīšanās pārdomās par savu dzī-
vi un laikmetu, kas to ietekmējusi, ir liela uz-
drīkstēšanās kopējā labuma vārdā. Jācer, ka to 
novērtēs un izmantos arī valsts ierēdņi, kas 
atbild par sabiedrības integrācijas procesiem 
Latvijā. 

Saskarsmes punktus meklējot, vēlētos šāda 
formāta krājumu par latviešiem, tulkotu lielāko 
mazākumtautību valodās. Ê
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Austra Skujiņa. Jaunas sievietes attēls no literatū-
ras vēstures grāmatu lappusēm. Dzejniece. Div-
desmit trīs gadu vecumā ielēca Daugavā nelaimī-
gas mīlestības dēļ. Mīlēja Valdi Grēviņu, kurš bija 
precējies. Vēl bija pazīstama Remix dziesma Skumjas 
acis jums šovakar ar viņas vārdiem. Vai tas būtu viss?

Protams, ne. Tiesa, dažbrīd, pāršķirstot dažādu 
apceru lappuses, patiesi rodas iespaids, ka lielāko 
slavu Austra — viena no spilgtākajām romantis-
kajām dzejniecēm latviešu literatūras vēsturē — 
izpelnījusies nevis ar savu dzīvi, bet pāragro nāvi. 
Celt godā dzejnieces mūžu apsola jauns Maijas 
Krekles romāns Ilgu putni ar sasietiem spārniem.

Grāmatas vāka noformējums, nosaukums un 
jo sevišķi apakšvirsraksts vedina uz asociāciju 
ar lektīru romantisko filmu cienītājiem. Arī stils, 
kādā aizsākas stāstījums, liek domāt par padsmit-
nieču dienasgrāmatām, romantiskajiem romā-
niem un tamlīdzīgiem «sadzīves viļņiem». Taču 
Austrai romāna aizsākumā ir tikai četrpadsmit 
gadu, tāpēc nevar izslēgt pieņēmumu, ka šī ir jau-
nas, viegli saviļņojamas būtnes domu un izjūtu 
meistarīga stilizācija. Un, tā kā tekstā visai dāsni 
citētie Austras dzejoļi izceļas ar vēl koncentrētā-
ku eksaltāciju, ir labi, ka pamata vēstījumā tomēr 
skan piezemētāks tonis. 

Pirmās personas stāstījumā cits pēc cita vir-
knējas zināmie biogrāfiskie fakti: Austras kuplā 
ģimene, smagie lauku darbi, ilgas pēc izglītības, 
skolas gadi, nespēja saprasties ar vienaudzēm, ro-
mantiskā jūsma par skolotājām, pirmie soļi dzejā. 
No korektā, bet samērā vienmuļā portreta sākot-
nēji nav skaidrs, kas Austru īsti dara tik nelaimī-
gu? Trūkums un vienpatība gan ir akcentētas, bet 
nešķiet nepārvarami šķēršļi ceļā uz sapņu pie-
pildīšanu. Arī nepiepildītā jaunības «mīlestība» 
atainota kā gandrīz tikai pašas Austras inspirēta 
erotiska blēņošanās, un vēlāk «dienasgrāmatas» 
lappusēs šķiestās ilgas rada iespaidu, ka jaunajai 
sievietei šīs attiecības ir nepieciešamas tikai paš-
apziņas celšanai. Taču patiesībā romāna pirmā 
daļa būvēta kā skatuve, uz kuras vēlāk risināsies 

īstā traģēdija; kā ievadcēliens, kurā top skaidrs, 
ka darīšana ir nevis ar vēstures lappusēs sastin-
gušu ikonu, bet jaunu, talantīgu, emocionālu, 
kaprīzu, nedaudz egocentrisku sievieti. 

«Otrais cēliens» — dzejnieces liktenīgā iemīlēša-
nās un tās traģiskais iznākums — attēlota neparasti 
strauji un galīgi. Mūsdienīgā jaunā sieviete cenšas 
dzīvot ar pilnu krūti un papirosi, vīns tai nav tabu, 
bet daži skūpsti un fotografēšanās kailai nešķiet 
nekas nosodāms, tomēr, patiesi iemīloties, laikme-
tīgā maska krīt, un Austras domas un jūtas balansē 
uz sentimenta robežas kā jebkurai sievietei, kura ir 
jauna, kaislīga un bezcerīgi iemīlējusies. No otras 
puses, autore ļauj nojaust, ka tieši šāda neiespēja-
ma mīla bijusi atbilstoša Austras romantizēti tra-
ģiskajai pasaules uztverei, kurā noteikti neiederē-
tos «kārtīgs puisis», bildinājums un mietpilsoniska 
laulība ar bērnu bariņu. 

Brīžiem būtu gribējies no teksta sagaidīt plašā-
ku laikmeta literārās dzīves attēlojumu; galu galā, 
tekstā rosīgi darbojas  Grots, Grēviņš (protams!), 
Bendrupe, Grigulis, Čaks un citi tā laika literāti, 
kas ievij jauno dzejnieci ciešā vietējās inteliģences 
tīklojumā. Taču vēstītājas pārdomās bieži uzvar sa-
dzīviskums, gurdeni uzskaitītas prozaiskās rūpes, 
vietumis gan tikai pieminot diskusijas par litera-
tūru. Tomēr tās detaļas, ko autore atklāj — literārie 
grupējumi («trauksminieki», «zaļvārnieši»), pasau-
les tendences, kritikas attieksme —, vismaz aptu-
veni ieskicē literārās ainavas kontūras. Būtiski, ka 
netiek notušētas Austras simpātijas sociāldemo-
krātiem, ko vispārējos priekšstatos vienmēr aizklā-
jusi viņas romantiskā nosliece, kaut gan nemelošu: 
uzruna «biedrene Skujiņa» romantisko priekšstatu 
mazliet satricina.

Interesantas attiecības veidojas starp autores 
tekstu un tajā citētajiem Austras dzejoļiem: dze-
jas vitalitāte daudzviet burtiski «noēd» prozas 
rāmi. Piemēram, kad izmisušās sievietes prātā 
sāk skanēt dzejoļa Madonna Marija, pie tavām kā-
jām pirmās rindas, šķiet, ir vienalga, kas īsti izrai-
sījis šo pārvarīgo jūtu kliedzienu, — uz dzejas iz-
virduma fona prozai diemžēl jānobāl.

Autore bagātīgi izkaisījusi tekstā biogrāfiskas 
detaļas, piemēram, Austras neskaitāmo dzīves-
vietu adreses un algas apmērus; tiesa, šajās faktu 
rindās nereti zūd dzejnieces klātbūtnes apjausma 
un rodas priekšstats, ka kāds aizkadrā rūpīgi uz-
skaita pētījumam savāktos materiālus.

Atšķirībā no daudziem vēsturiskā un biogrā-
fiskā žanra pārstāvjiem romāna autore nav cen-
tusies mākslīgi senatnīgot teksta valodu, tomēr 
varbūt vismaz dialogos būtu derējis mazliet pa-
tīrīt stilu no mūsdienīgām izteikām; dažbrīd tādi 
varoņu izteicieni kā «negribu būt meža dīvainī-
te» vai «visa Rīga tev pie kājas» utt. nedaudz izsit 
lasītāju no ilūzijas par 20. gadu beigu vidi.

Kopumā romāns labi sasaista mazzināmu faktu 
materiālu ar tēlu psiholoģisko portretējumu: rūpī-
gam lasītājam Austras Skujiņas vārds vairs nekad 
nebūs tikai vēl viens literatūras vēstures fakts. Ê

Jums šovakar 
skumjas acis

Bārbala Simsone

Maija Krekle. Ilgu putni 
ar sasietiem spārniem. 
Austras Skujiņas dzīve 
un kaislības. Lauku 
Avīze, 2016
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refleksija

Manā grāmatu plauktā joprojām guļ divpadsmit 
Tomasa Manna (1875—1955) kopoto rakstu sē-
jumi. Nesen nocēlu no plaukta un sāku šķirstīt 
vienu no pēdējiem rakstnieka sacerējumiem 
Doktors Fausts: vācu komponista Adrana Leverkīna 
dzīves stāsts (1947). Šķirstīju, šķirstīju, aizrāvos 
un izlasīju no jauna, pārdomājot un vērtējot, 
kritizējot un sajūsminoties, un projicējot uz šo-
dienas norišu fona. 

Nemēģināšu izsijāt darba literārās vērtības. 
Tam būtu nepieciešamas zināšanas un speci-
fiska literatūrkritiska erudīcija, kuras man nav. 
Netaisos arī pārstāstīt fabulu (kaut gan kārdi-
nājums liels — tā ir augstākajā mērā neparasta). 
Tikai atzīšos — mani no jauna un dziļāk nekā 
jelkad pārsteidza, pat apstulbināja Manna dar-
ba garīgā telpa. Tās plašums un vērienīgums sa-
jūtams ik uz soļa, katrā lappusē, it īpaši darba 
pirmajā pusē, kur atspoguļotas Leverkīna stu-
diju gaitas. Šī telpa ir autora zināšanu, erudīci-
jas un dzīves pieredzes radīta. Par šo telpu arī 
vēlos runāt. 

Darbs iecerēts kā drauga stāstījums pirmajā 
personā un sākts fiktīvā laikā — 1943. gada 23. 
maijā, to rakstījis (protams, arī fiktīvs) filozofijas 
zinātņu doktors Sereniuss Ceitbloms. Nozīmīga 
ir izvēlētā saikne ar vācu humānistisko tradīci-
ju — ar filozofiju, kuras pārvaldīšana dod tiesī-
bas Ceitblomam brīvi pārvietoties autora radī-

tajā telpā, spriest, komentēt, salīdzināt un vērtēt.
Leverkīna un Ceitbloma kopējās skolas gai-

tas sākas Kaizersašernā — vācu mazpilsētiņā, 
kur kopš 19. gadsimta nogales dzīve risināju-
sies uz spēcīgi izjūtama viduslaicīga fona, ko 
veido ne tikai ēkas, bet arī iedzīvotāju menta-
litāte. To atspoguļo abu Leverkīna vecāku rak-
sturojums: tie ir dziļi vācu tradīcijās sakņoti cil-
vēki, un Tomass Manns ne tikai aprakstījis šo 
tradīciju iezīmes, bet arī pārliecinoši atsedzis to 
saknes, kuras ved tālu pagātnē, līdz pat refor-
mācijas laikam. Tas izdarīts ne tikai virtuozi un 
ar dziļām zināšanām, bet arī ar mīlestību. Sava 
nozīme noteikti ir romāna sākumā minētajam 
1943. gadam. Tas bija izšķirošs nacistu Vācijai, 
ko Manns dziļi neieredzēja, savukārt īsto vācu 
tradīciju, ko tā neieredzēja nacisti, viņš parādīja 
savā darbā. Otrā pasaules kara un nacisma no-
rieta divu pēdējo gadu notikumi pa brīdim īsāk 
vai garāk iecērtas Ceitbloma stāstījumā par Le-
verkīnu, apliecinot rakstnieka sīvo pretestību 
totalitārā režīma mēģinājumiem savos nāvējo-
šajos apkampienos nosmacēt Vācijas garu.

Autora izvēlētā fabula pēc skolas gaitām abus 
varoņus aizved Hallē, kur norit Leverkīna teo-
loģijas studijas. Tā ir ļoti interesanta un bagāta 
vide, kura dod Tomasam Mannam iespēju pa-
rādīt teoloģijas dažādās nianses — no Mārtiņa 
Lutera atdarinātāju raupjā tiešuma līdz izsmal-
cinātai demonoloģijai, kurai it kā nebūtu vietas 
šajā fakultātē, tomēr... Labā un ļaunā dialektika 
tās dažādās izpausmēs, Dieva un velna «attiecī-
bas», grēks un tā izpirkšana, elles esamība vai 
neesamība — šīs katram teologam zināmās lie-
tas izklāstītas dzīvi un lasītājam uzskatāmi, bez 
mazākā dogmatisma vai autora tīksmināšanās 
par savu māku izskaidrot šos jēdzienus.

Un tad līdz ar pavērsienu fabulā nonākam pie 
mūzikas. Patiesībā gluži dabīgi, jo jau virsrak-
stā lasām «vācu komponista...». Tomasa Manna 
vārdiskie raksturojumi un izklāsti manā skatī-
jumā pieder pie labākā, kas jelkad rakstīts par 
mūziku, pat salīdzinot ar citiem cienījamiem 
mēģinājumiem (Romēnu Rolānu, Kloda Debisī 
kritiskajiem rakstiem). Savdabīgā mūziķa Ven-
dela Krečmara mutē ieliktās lekcijas, ko noklau-
sās Leverkīns un Ceitbloms, apliecina Manna 
dziļās zināšanas mūzikā un muzikoloģijā. Pie-
mēram, kādēļ Bēthovens nav uzrakstījis trešo 
daļu savai pēdējai, trīsdesmit otrajai klavieru 
sonātei opus 111? Skaņdarba analīzei un seci-
nājumiem nav īsti, ko piebilst. Tūdaļ seko nāka-
mā lekcija: Bēthovens un fūga. Temats neiedo-
mājami spilgts, izklāsts — ne mazāk interesants. 
Bēthovens savas nepilnīgās izglītības dēļ pa-
tiešām cīnījās ar polifoniju, lai pēdējos opusos 
triumfētu un apliecinātu sevi kā pilnvērtīgu tās 
pārvaldītāju. Darbā tas pasniegts tik pārliecino-
ši, ka, šķiet, esam liecinieki komponista radoša-
jām mokām un triumfam. 

Tomass Manns liek arī pašam Leverkīnam iz-

Satiekot 
Tomasu Mannu 

Izcilais vācu rakstnieks savos 
darbos pārvalda mūsdienu 
tekstiem neierasti plašu garīgo 
telpu

Valdis Krastiņš
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teikties par Bēthovena operu Fidelio: «cēls hu-
mānisms un cilvēces brālība» — tas būtu vis-
pārējais operas ievirzes raksturojums. Īpaša 
vērība pievērsta Fidelio trešajai uvertīrai (Bēt-
hovens patiešām uzrakstīja trīs uvertīras savai 
operai!). Par to vēl viens citāts: «Te nu tas ir, šāda 
mūzika ir radošs gribas spēks... nevis kā ide-
ja, bet gan kā šāda spēka tieša, reāla izpausme. 
Gandrīz kā Dieva definīcija. Imitatio Dei — brī-
nos, ka tas nav aizliegts.» Un tad seko uvertīras 
analīze, kura, manuprāt, ir nepārspējama un ir 
labākais, kas par šo uvertīru uzrakstīts.

Tiktāl par klasiku. Tomass Manns Doktorā 
Faustā pārliecinoši dodas arī mūsdienu mūzikas 
laukā, izmantojot iedomātā Adriana Leverkīna 
iedomātos darbus. Galvenā 20. gadsimta pirmās 
puses komponistu problēma — neatkārtot to, 
kas jau sasniegts. Šī tieksme pēc oriģinalitātes 
patiesībā ir tīrs romantisma laikmeta produkts, 
bet joprojām sagādā galvassāpes daļai kompo-
nistu. Par to liecina dodekafonija, politonā-
lisms, atonālisms un tā tālāk, un tā joprojām. 

Romantisms nojauca iepriekšējo kompozīcijas 
praksi, kad visi attiecīgajā laikmetā rakstīja ap-
mēram vienā manierē, bet viņu vidū izcēlās un 
saglabājās tie, kuri bija ģēniji. Tā darbojās Bahs, 
Mocarts.

Tomass Manns rūpīgi izseko visiem Lever-
kīna darbiem to stilistiskajā attīstībā, sākot no 
impresionistiskajiem pirmajiem mēģinājumiem 
cauri dziesmu cikliem līdz pat galvenajiem dar-
biem, kas veidoti dodekafoniskajā manierē. Šo-
dien dodekafonija ir «vecmāmiņas kumode», 
bet vēl samērā nesen tā izsauca asus strīdus, sa-
jūsmu un noliegumus. Leverkīna sniegtais do-
dekafonijas paņēmienu un estētikas raksturo-
jums pārsteidz ar precizitāti un redzīgumu — arī 
tad, ja par šo virzienu nav sajūsmā, kā tas ir ar 
šo rindiņu autoru.

Leverkīna fiktīvās biogrāfijas otrajā pusē no-
tikumi un sarežģījumi risinās arvien augošā 
personāžu lokā. Brīžam jūtama Vīnes psiho-
analītiķu skolas — Freida un Junga — ietekme. 
Un neviens no personāžiem nav plakans un ne-
dzīvs, pat visdīvainākie ir ar dziļu psiholoģis-
ku pamatojumu, dzīvi un ticami savās darbībās. 
Tomasa Manna valoda? Tā nav viegla un raiti 
uztverama. Teikumi dažkārt izvijas cauri pus-
lappusēm, pat veselām lappusēm. Ne smaga, bet 
vāciski pamatīga valoda. Tāda tā gribēta un uz-
rakstīta. Tomēr tie jau ir stila jautājumi citai ap-
cerei.

Kāda ir Tomasa Manna garīgā telpa, kura at-
klājas Doktora Fausta lappusēs? Tās pamatā ir su-
verēna savas tautas mentalitātes izpratne, kas 
veidojusies vācu kultūras ietvaros. Uz šī pamata 
kārtojas ļoti plašas vēstures zināšanas, reliģis-
ko nianšu pārzināšana, mūzikas un citu mākslu 
izpratne, dziļas zināšanas psiholoģijā. Ar vienu 
vārdu sakot, tā ir Eiropas garīgā kultūra, ko pa-
audzes veidojušas cauri gadsimtiem. Tā nav ne-
kāds sīki rušināms mazdārziņš, bet gan gran-
dioza celtne ar milzīgām dimensijām. Tomass 
Manns tajā jūtas brīvi.

Mana pirmā sastapšanās ar Tomasu Mannu 
notika pagājušā gadsimta 60. gados, kad Rīgā 
atvēra pirmo Globusa veikaliņu šaurā telpā pre-
tī operas namam. Pārdevējs — vecs, cienījams 
kungs — iznesa kartona kasti ar visiem divpa- 
dsmit sējumiem, kuru saturs mani pēc tam 
garīgi nodarbināja vairākus gadus. Kontrasts 
starp Tomasa Manna eiropeiskās kultūras pa-
sauli un padomju īstenību tolaik pārāk nepār-
steidza, jo zināju, ka dzīvojam izteiktā melu 
pasaulē, ka mūsu toreizējie valdītāji bija neiz-
glītoti, pat vulgāri cilvēki. Kā tas izskatās šo-
dien, pēc ceturtdaļgadsimtu ilgās «atgriešanās 
Eiropas tradīcijās»? Nenoliedzami, ka atgūsta-
mies un meklējam savu vietu materiālo vērtī-
bu Eiropā. Tomēr vismaz pagaidām tikai daļēji 
esam atgriezušies tajā Eiropas kultūras tradīci-
jā, kuru pārstāv Tomasa Manna dzīve un dar-
bi. Ê
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diskusija Atkarīgo nācija?

Eduards Liniņš. Vispirms empīrisks novēro-
jums: Latviešu valodas žargona vārdnīcā alkoho-
la lietošanas procesa apzīmēšanai ir 43 žargoniski 
eifēmismi, savukārt seksa apzīmēšanai 26 — gan-
drīz divreiz mazāk.

Māris Ķirsons. Tas nozīmē, ka latvieši vairāk 
nodarbojas ar dzeršanu nekā ar seksu.

E. L. Varētu secināt — mēs dzeršanu uzskatām 
par morāli divdomīgu, tāpēc arī tāds eifēmismu 
birums. Tomēr tikai nedaudziem ir izteikti nega-
tīva emocionālā nokrāsa. Kas nosaka alkohola un 
līdzīgu atkarību izraisošu vielu lietošanas uztveri 
mūsu sabiedrībā?

Edmunds Apsalons. Mēs dzīvojam alkohola 
patērēšanas kultūrā. Tas nozīmē ievērot rituālus, 
kuru neatņemama sastāvdaļa ir alkohola patē-
riņš, un tas arī nosaka attieksmi pret alkohola 
lietošanu. Tradīcijas pastāvīgi mainās, mainās arī 
rituāli. Tradicionāli alkohola lietošana ir saistīta 
ar kāzām, bērēm, jubilejām, svētkiem. Un parādās 
arī jauni rituāli. Bērnībā man prātā nenāca, ka 
sporta spēļu apmeklēšana būtu saistāma ar alko-

holu, bet nu jau kādus 20 gadus «hokejs bez alus 
ir daiļslidošana». Jaunībā Līvu koncerts vien bija 
notikums — nebija domas, ka tam vajadzīga kāda 
alkohola piešprice. Tagad, šķiet, koncerta apmek-
lēšana ir nesaraujami saistīta ar alkohola patērē-
šanu pirms koncerta, tā laikā un pēc tam.

Aelita Vagale. Tas diemžēl ir līdzeklis, kā pa-
spilgtināt emocijas. Acīmredzot ar cilvēku emo-
cijām kaut kas ir noticis, un, lai kaut ko izjustu, 
vajadzīgs ķīmisks «pastiprinātājs».

M. Ķ. Alkohola patērēšana tiek sludināta arī 
kā «smalka dzīve». Un kurš tad negrib dzīvot 
smalki? Pirms kādiem gadiem, kad Latvijas bas-
ketbolistēm labi veicās, kādā avīzē parādījās virs-
raksts: «Meitenes ir pelnījušas šampanieti.» Tātad 
sekmes nozīmē  «šampanieti». Un tā viņas arī sa-
gaidīja Rīgas lidostā.

Atskats vēsturē
E. L. Senās alkohola patēriņa tradīcijas ir sais-

tītas arī ar racionālu dzīves nepieciešamību. Pie-
mēram, dzērienu raudzēšana un to lietošana 
mazināja infekcijas briesmas. Kad un kā šis ra-
cionālais pamats zuda, bet alkohola patēriņš pie-
auga, kļūdams par patstāvīgu sociālu faktoru?

G. V. Par «dzeršanas infrastruktūras» veido-
šanās laiku Latvijas teritorijā var uzskatīt 18. 
gs. Krievijas cariene Katrīna II ar savu rīkojumu 
noteica, ka krogiem ir jābūt ne vairāk kā versts 
(7 km) attālumā citam no cita, un tas bija krietni 
biežāk nekā līdz tam. Otrs — 18. gs. lauksaimnie-
cībā un pārtikā ieviesās kartupeļi, rudzus kļuva 
daudz izdevīgāk ražot tieši spirta dedzināšanai, 
muižnieki degvīnu tirgoja krogos un ar to labi 
nopelnīja.

E. L. Tātad aina, kuru savos Latviešos attēlo 
Garlībs Merķelis, varētu būt diezgan adekvāta?

G. V. No tiem laikiem statistikas datu nav, bet 
laikabiedri uzskatīja — tā, kā dzēra 18. un 19. gs. 
mijā, vairs nedzers nekad. Un runa nav tikai par 
industriāli ražotu alkoholu. Vidzemē un Latga-
lē savulaik pēc dažnedažādām receptēm brūvē-
ja ļoti kolorītus dažādu stiprumu dzērienus gan 
svētkiem, gan ikdienai — lai padzertos un arī lai 
apreibinātos. Tolaik alkohola lietošanai nebija 
praktiski nekādas alternatīvas, savukārt infekci-
jas izplatības briesmas arvien vēl pastāvēja. Bez-
alkoholisko dzērienu industrija Rīgā parādījās ti-
kai 20. gs. sākumā. 

E. L. Un kuru laiku var uzskatīt par atturības 
kustības sākumu?

G. V. Latvijā alkoholu par sociālu ļaunumu 
sāka uzskatīt 19. gs. 30. gados, kad Latviešu Avīzēs 
Jelgavā un Latvju Ļaužu Draugā Rīgā parādījās pir-
mie luterāņu mācītāju raksti par «gausības bied-
rībām» Amerikā, kurās apvienojas dažādu slāņu 
cilvēki, cits citu atbalsta un atsauc uz pareizā ne-
dzeršanas ceļa. Jāpiebilst, ka atturības kustība kā 
globāla parādība izauga vispirms baznīcas un da-
žādu evaņģēlisko reliģisko kustību izplatības ie-
tekmē, nosodot dzeršanu kā amorālu darbību. 

Atkarīgo 
nācija?
Viens dzerošs cilvēks rada veselu 
līdzatkarības ķēdi. Kāpēc tik 
daudzi cilvēki mūsdienu Latvijā 
ir atkarīgi no alkohola un citu 
apreibinošu vielu lietošanas? 
Vai tas izriet no vēsturiskiem, 
sociāliem vai ģenētiskiem 
faktoriem? Vai lielais atkarīgo 
skaits mūs padara par atkarīgu 
sabiedrību?
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Alkoholu kā problēmu vispirms ieraudzīja Liel-
britānijā, Savienotajās Valstīs, kur izveidojās in-
dustrijas centri. Pilsētās ienākušajiem strādnie-
kiem parādījās tāda iepriekš nezināma lieta kā 
brīvais laiks…

E. A. Un alkohols kļuva par brīvā laika struk-
turēšanas paņēmienu.

G. V. Tieši tā. Turklāt krogu strādniekiem bija 
pazīstams jau no agrākās lauku dzīves, kur no-
ritēja sociālā dzīve. Luteriskās baznīcas mācītāji 
presē rakstīja, ka krogam ir dažādas funkcijas, bet 
tieši žūpošana ir tā negatīvā. Arī brāļu draudzēs1 
jau visai ātri saprata, ka dzeršana ir ļaunums, 
kam nepieciešams pretdarboties. Jaunlatvieši sa-
vās publikācijās vērsās pret krogu kā bezvērtīgu 
laika pavadīšanu. Pēterburgas Avīzēs kā pretstats 
krogam tiek minētas biedrības, kurās, ja arī neiz-
tiek pilnīgi bez alkohola, tad veicina «sātības kus-
tību» — lietošanu ar mēru. Īstas atturības bied-
rības, kuras iestājās par pilnīgu atturēšanos no 
alkohola lietošanas, sāka veidoties 19. gs. beigās.

E. A. Socializēties cilvēkiem ir ļoti būtiski, un 
krogā šo vajadzību un nopietno sociālo funkciju 
savulaik varēja īstenot. Jau toreiz bija skaidrs: lai 
cilvēki neietu uz krogu, tiem ir jādod cita socia-
lizācijas iespēja.

M. Ķ. Palūkojamies uz pirmsākumiem, Džonu 
Vesliju (John Whestley) Anglijā vai Kristīgo sievie-
šu atturības biedrību (Woman’s Christian Temperan-
ce Union) Amerikā, — no baznīcas nāk impulss, ka 
ir jārada citādas struktūras, kurās cilvēki var pie-
dzīvot sadraudzību bez alkohola.

E. L. Vai biedrībām izdevās radīt kādas nozī-
mīgas izmaiņas sociālajā ainavā?

G. V. Viss bija atkarīgs no tā, kādas personī-
bas iesaistījās kustībā un kur biedrības veidojās. 
Lielbritānijā un ASV turīgākie atturības kustības 
dalībnieki uz sev piederošiem gruntsgabaliem 
pilsētās veidoja t.  s. temperance town — atturības 
rajonus, kuros bija aizliegta gan alkohola tirdz-
niecība, gan tā lietošana saviesīgos pasākumos. 
Te var minēt Augusta Dombrovska centienus 
Vecmīlgrāvī: viņš izveidoja kompaktu ciematu, 
kuru pamatā apdzīvoja viņa kokzāģētavas strād-
nieki — to lielākā daļa bija atturības biedrības 
Ziemeļblāzma biedri. Ziemeļblāzmas pils ir Latvi-
jā vienīgais klasiskās temperance hall — «atturības 
nama» — paraugs, kādu, piemēram, Lielbritānijā 
ir daudz. Turpat atradās Burtnieku nams, un li-
terāti, kuri tur ilgāku vai īsāku laiku dzīvoja, vis-
maz nama sienās no alkohola atturējās. Kokrūp-
niekam Dombrovskim bija cieši darījumu sakari 
ar Lielbritāniju, tāpēc viņš varēja zināt par šo tem-
perance town pastāvēšanu.

E. L. Vai ir kādi latviešu literāti, kas bija aktīvi 
atturības kustības dalībnieki un šīs idejas sludi-
nātāji?

G. V. Ievērojamākais noteikti ir rakstnieks un 
sabiedriskais darbinieks Augusts Deglavs. Ro-
mānā Rīga var nomanīt viņa attieksmi pret 19. gs. 
alkohola patēriņu un tā radīto vidi. Krišjānis Ba-

rons mūža nogalē ir apkopojis pret dzeršanu vēr-
stu dainu izlasi. Arī Rainis mūža pēdējos gados 
pozitīvi izteicies par atturības kustību, kas var 
šķist kurioza, zinot, kāda ir bijusi viņa šajā ziņā 
diezgan trakulīgā jaunība.

E. L. Cik lielā mērā Latvijas valsts starpkaru 
periodā iesaistījās alkoholisma apkarošanā? Tas 
ir laiks, kad pastāv strikts «sausais likums» Savie-
notajās Valstīs… 

G. V. Līdzīgs likums kopš 1919. gada pastāvēja 
arī Somijā. Latvijā, līdzīgi kā Zviedrijā un Nor-
vēģijā, tika ieviests valsts spirta monopols. Tam 
bija divējāds nolūks: vairot valsts ieņēmumus 
un kaut kādā mērā arī gādāt par to, lai sabiedrī-
ba nedzertu pārāk aktīvi. 1924. gada Ziemassvēt-
ku vakarā Saeima pieņēma Žūpības apkarošanas 
likumu. Pirms tam bija debates par «sausā liku-
ma» ieviešanu Latvijā, kam Saeimā bija spēcīgi 
aizstāvji, taču beigās rūpnieku intereses uzvarē-
ja. Tālaika Eiropā Latvijas pieņemtais likums to-
mēr bija otrais stingrākais tūlīt pēc Somijas, un 
tas diezgan stingri ierobežoja tirdzniecību. Skan-
dināvijā alkoholisma izplatību izdevās iegrožot 
tieši valsts monopola un tā diktēto augsto dzē-
rienu cenu dēļ.

E. L. Padomju Savienībā jau pati vide un psi-
holoģiskā atmosfēra veicināja alkohola patēriņu. 
Bija administratīvi ierobežojumi, vairākas alko-
holisma apkarošanas kampaņas, no kurām pēdē-
jā un spilgtākā — Gorbačova laikā, tomēr tās bija 
vājas zāles pret vispārizplatīto žūpošanu, kuras 
motīvs pamatā bija vispārējā depresīvā vide un 
apziņa par reālu dzīves perspektīvu trūkumu.

Ietekmes faktori
A. V. Atkarības rašanos ietekmē gan bioloģis-

kie (iedzimtība), gan vides (ģimene, sabiedrība, 
kultūra), gan personības faktori. Manuprāt, gan 
pagātnē, gan mūsdienu situācijā līdzīgais ir sa-
biedrības mēģinājumi ietekmēt procesus un dot 
cilvēkiem alternatīvas izdzīvošanai, diemžēl arī 
destruktīvas. Vēsturiski krogs bija ne tikai socia-
lizācijas līdzeklis, bet arī iespēja tikt galā ar stresu 
un adaptāciju. Strādniekam, kurš no maza ciema 
bija pārnācis uz pilsētu, bija jātiek galā ar dau-
dziem stresa faktoriem, un krogs bija vistuvākā, 
vispieejamākā iespēja. Mūsdienās līdzīgi — ir pē-
tījumi, kas pierāda, ka, ja apkārt ir daudz spēļu 
zāļu, daudz alkohola pārdošanas vietu, tas ļoti 
veicina atkarību rašanos. Liela pieejamība un 
pietiekami zema cena nosaka augstu patēriņu. 
Ja līdzās nav alternatīvas — kultūras pasākumi, 
sporta zāle, aktīva vietējā sabiedrība —, daudziem 
dzeršana būs dominējošais paņēmiens, lai tiktu 
galā ar stresu.

E. A. Atkārtošos — ir noteikta kultūras tradīci-
ja, kura pati sevi uztur spēkā, pati sevi atražo un 
tiek mantota no paaudzes paaudzē.

M. Ķ. Amerikā un Kanādā ir nepārprotami at-
zīts: ja bērniem līdz 3. klasei nestāsta, ko nozī-
mē tādi vai citādi dzeršanas paradumi, tad bērni 
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šo informāciju iegūst uz ielas, un tā nav veselī-
ga. Savulaik pret šīm idejām Latvijā sacēlās mil-
zīgi protesti: «Tas ir tāpat kā viņi te, no Amerikas 
atbraukuši, mācīs mūs tīrīt zobus!» Bet jūs vaja-
dzēja mācīt, kā tīrīt zobus, jo jūs to nemācējāt. 
Un tāpat bija jāmāca skolās par šīm lietām, jo pēc 
rezultātiem varēja redzēt, ka ģimenes nespēja vai 
neuzskatīja par vēlamu šo informāciju saviem 
bērniem nodot. Bet informācija no ielas ir pretē-
ja: «Eu, ja tu esi kārtīgs vecis, tad tev ir jāierauj.» 
Visa šī mitoloģija nāk vēl no padomju laikiem. Ir 
jāieaudzina, ka svinēšana, sadzīve ģimenē var pa-
stāvēt bez jebkāda alkohola patēriņa.

A. V. Ir atturības biedrības un atturībnieki; ir 
cilvēki, kuriem alkohols ir piedeva ēdienam, ir 
cilvēki, kuriem alkohols ir regulāra piedeva ēdie-
nam, un ir ceturtā grupa — cilvēki, kuri dzer, lai 
noreibtu. No reibšanai dzerošo grupas nokļūt 
atturībnieku grupā var, bet no regulāro dzērie-
na baudītāju grupas cilvēks, visticamāk, vispirms 
nokļūs ceturtajā grupā un tikai pēc tam — var-
būt — pirmajā. Pastāv ietekmes faktori — ģime-
nes piemērs, disfunkcionālas attiecības ģimenē, 
ko sabiedrība nemaz neregulē. Latvijas ģime-
nēm, kurās ir ļoti liels riska faktors gan vardar-
bībai, gan atkarībai, palīdzības profilakses līmenī 
praktiski nav.

E. L. Bet varbūt šīs problēmas attiecas tikai uz 
kādu sabiedrības minoritāti, teiksim, 10% ģime-
ņu, un visiem pārējiem par to nebūtu jāuztraucas. 
Cik īsti alkoholatkarīga sabiedrība mēs esam?

A. V. Ļoti atkarīga. Ir ģenētiskie faktori, kas 
Latvijā rada visai lielu riska grupu. Ir disfunk-
cionālo ģimeņu problēma, t. i., kad alkohols ģi-
menē ir gan stresa noņēmējs, gan stabila kultūras 
modeļa sastāvdaļa.  Sistēma, kurā daudzi mūsu 
šodienas sabiedrības locekļi uzauga, nekādi ne-
veicināja veselīgas personības veidošanos. Pašlaik 
skolu programmās veselības mācības kā atseviš-
ķa priekšmeta nav, bet arī tad, kad bija, alkoho-
la un narkotiku problemātikai varēja veltīt vienu 
stundu gadā. Pēc tam šo informāciju bija pare-
dzēts integrēt citu mācību priekšmetu saturā. 
Kā? Nav saprotams — vai tas būtu matemātikas 
uzdevums, piemēram, «cik pudeles ir jāizdzer tē-
tim, lai viņš sāktu uz mani kliegt»?

M. Ķ. Amerikā un Kanādā tiek uzskatīts, ka 
apmēram 10% no sabiedrības ir atkarīgie. Ne-
esmu pētījis Latvijas statistiku, bet no pieredzes 
spriežu, ka pie mums ir jārunā par 20%. Ja šie 
20% katrs iespaido četrus cilvēkus, tad padomā-
jiet, par kādu skaitu mēs runājam!

G. V. Par atlikušajiem 80%.

Tradīcijas spēks
E. A. Es nedomāju, ka tā ir tikai Latvijas prob-

lēma — mēs dzīvojam alkohola patēriņa tradīci-
jā, kas raksturīga visai Eiropas kultūrai. Mūsu sa-
biedrības problēma ir ļoti lielais to cilvēku skaits, 
kuri nespēj uzņemties atbildību par sevi. 

A. V. Es gan domāju, ka pie mums valda īpat-

nēja attieksme — nezinu citu valsti, kur iereibuši 
lēmumpieņēmēji varētu parādīties televīzijā un 
pēc tam turpinātu strādāt. Un, piemēram, pie-
ņemt lēmumus, kas saistīti ar alkohola tirdznie-
cības ierobežošanu.

E. A. Mums varbūt ir savas īpatnības, ko nosa-
ka mūsu cilvēku attieksme pret sevi un dzīvi, bet 
globālā problēma ir vienāda gan šeit, gan Zvied-
rijā, Vācijā vai Amerikā.

A. V. Noteikti nav vienāda.
M. Ķ. Un risinājumi nav vienādi.
E. L. Ko īsti nozīmē «kultūras tradīcija»? Skan-

dināvija ir piemērs, ka ar atturības kustību un 
mērķtiecīgu valsts politiku šo kultūras tradīciju 
tomēr var izmainīt.

E. A. Par to jau ir tas stāsts! Kultūras tradīciju 
ir iespējams ietekmēt. Tikai bieži vien neizdodas, 
tāpēc ka instrumenti nav pareizie. Gorbačova lai-
ka konjunktūras uzspiestas «bezalkohola kāzas» 
izvērtās par slepenu dzerstīšanos pa kaktiem. 
Tradīcijas var mainīt, bet tas nekad nav vienkārši. 
Tādai kompleksai problēmai kā alkoholisms un 
alkohola patēriņš nevar būt vienkāršu risināju-
mu.

A. V. Un tomēr sabiedrības motivācija kopumā 
šobrīd ir daudz lielāka nekā konkrētiem lēmu-
mu pieņēmējiem. Esmu bijusi klāt vairākās sēdēs, 
kurās ministrijas pārstāvji ierodas ar kaudzi pētī-
jumu, kuros pierādīts, ka būtu jāaizliedz, piemē-
ram, alkohola reklāma pirms desmitiem vakarā, 
kad pusaudži skatās televizoru, ka būtu jāierobe-
žo vieglo alkoholisko dzērienu un kokteiļu tirgo-
šana. Bet lēmumu pieņēmēji, noklausījušies visus 
šos ieteikumus, paziņo: «Tātad secinām — dzēra 
un dzers. Lēmumu pieņemt nav jēgas.» Un te ir 
runa par motivāciju, nevis par pareiziem vai ne-
pareiziem līdzekļiem. Jāsaka, minētie notikumi 
risinājās ne tik senā pagātnē, un pašlaik alkohola 
ierobežošanas likumi, lai arī grūti un lēni, pavir-
zījušies saprātīgā gultnē. Tomēr, lai iniciētu pār-
maiņas, Latvijā ir nepieciešams nesamērīgi ilgs 
laiks.

E. A. No mana viedokļa skatoties, runa ir par 
komunikāciju. 

A. V. Nē, runa ir par motivāciju, jo komunikā-
cija vienmēr ir divvirzienu process. Ja viena no 
pusēm nav motivēta komunicēt, tad komunikā-
cija nenotiek.

E. A. Cilvēka motivāciju var mainīt tikai viņa 
pašmotivācijas ietvaros, tātad ir jāpanāk, lai mai-
nītos tie. Mēs bieži it kā gribam, lai cilvēkā rastos 
motivācija nedzert, bet faktiski domājam, ka mēs 
viņu piespiedīsim nedzert.

A. V. Pilnīgi nepiekrītu! Piespiedu ārstēšana 
no alkoholisma Latvijā nepastāv kopš 1985. gada. 
Runa ir par pusaudžiem, jauniešiem, kam, kā jau 
minēju, liela nozīme ir pieejamībai un cenai. Un 
to ietekmē lēmumu pieņēmēji. Pašmotivāciju 
veicina profilakse un darbs ar ģimeni, kas neno-
tiek pietiekamā apjomā. Lai tā notiktu, arī ir ne-
pieciešami lēmumi valdības līmenī.
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E. A. Mums liekas, ka risinājums ir drastiskā-
kos aizliegumos. Nupat jūs teicāt — likumdevēji 
nepieņem tādu aizliegumu un šitādu aizliegumu.

A. V. Tie nav aizliegumi dzert, bet gan aizliegu-
mi masu informācijai un reklāmai.

E. A. Sabiedrībai jautā: «Vai jūs gribat, lai aiz-
liedz to, to un vēl to?» Bet mūsu sabiedrība ir 
bezatbildīga, un reakcija ir bērna līmenī: «Mums 
nepatīk, ja mums kaut ko aizliedz!» Kaut gan īs-
tenībā tas ir pašu interesēs. 

2014. gadā aizsākās diskusija par alkohola rek-
lāmas ierobežojumiem, taču nekādi ierobežo-
jumi netika pieņemti. Kāpēc? Tāpēc ka no paša 
sākuma netika panākta vienošanās par mērķi. 
Neviens nerunāja par veselu sabiedrību, skaid-
ru sabiedrību. Mēs runājām par aizliegumu, ne-
vis par to, ko ar šo aizliegumu gribam panākt. Ja 
cilvēks saprot noteikta aizlieguma jēgu vai mērķi, 
viņš to nereti ir gatavs pieņemt. 

A. V. Es runāju par lēmumu pieņēmējiem.
E. A. Viņi arī ir sabiedrības daļa — pat ja esam 

ieraduši skatīties uz lēmumu pieņēmējiem «no 
apakšas uz augšu». 2005. gadā tika pieņemts pil-
nīgs aizliegums tabakas izstrādājumu reklāmai 

medijos. Argumenti, kuri toreiz izskanēja pret šo 
aizliegumu, ir tieši tie paši, kuri izskanēja 2014. 
gada diskusijā, un arī komunikācijas kļūdas ir tās 
pašas. Bet ir viena būtiska atšķirība: tabakas iz-
strādājumu reklāmas aizliegumu medijos prasīja 
Eiropas Savienības direktīva, tāpēc toreiz izde-
vās, bet 2014. gadā — ne. Un pie tabakas reklāmas 
ierobežojumiem tagad jau visi ir pieraduši.

 Lobijiem jānāk no sabiedrības
E. L. Kādi jums šķiet lēmumu pieņēmēju moti-

vācijas trūkuma iemesli? Lobiju darbība ir uzska-
tāmākā atbilde, bet tā šķiet pārāk šaura.

M. Ķ. Amerikā savulaik parādījās MADD 
(Mothers Against Drunk Driving) — Mātes pret brauk-
šanu dzērumā —, viens no efektīvākajiem lobijiem, 
kas šajā jautājumā ir bijis. Mammas panāca, ka 
valdībai bija jārīkojas. Kamēr kāda sabiedrības 
daļa, piemēram, mātes, nesacelsies un nerunās 
par šo lietu, nekas nemainīsies.

E. A. Sabiedrības lobijam ir jābūt, citādi lē-
mumu pieņēmēji to nodēvē par «nepopulāru lē-
mumu», un — viņi taču neriskēs pieņemt «nepo-
pulāru lēmumu»! Jābūt atbalstošam sabiedrības 
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viedoklim, lai tas kļūtu «populārs lēmums».
A. V. Nepietiekami tiek ņemti vērā pierādīju-

mos balstīti argumenti, kā veikt profilaksi. Atse-
višķu iestāžu veiktos pētījumus un to rezultātus 
piedāvā politiķiem lēmumu pieņemšanai, bet re-
zultātu panākt ir ļoti grūti, ar laiku arī zūd mo-
tivācija. Pie rezultāta nonāk ļoti, ļoti lēni. Paliek 
sabiedrības grupas, nevalstiskās organizācijas, 
kuras runā par vardarbību, alkoholismu, narko-
tikām vai ko citu. Tomēr domāju, ka virzīt veselī-
gas idejas ir valsts uzdevums — tās būtu jāietver 
programmās, tām jāparedz finansējums, turklāt 
tiem jābūt regulāriem pasākumiem, nevis kam-
paņām.

E. A. Tas atkal ir skatījums uz situāciju no 
«bērna» pozīcijām: tie tur augšā ir «vecāki», ku-
riem ir spēks lemt, un mēs varam viņus tikai kri-
tizēt par to, ka viņi nelemj pareizi. Viņi ir vainī-
gi, jo pakļaujas ražotāju lobijam, paši ir dzērāji… 
Manuprāt, tā nav pareiza nostāja. 

A. V. Es domāju, ka te ir runa nevis par vainu 
un vainīgā meklēšanu, bet par atbildību un atbil-
dības uzņemšanos, kas, protams, ir viena no sa-
biedrības brieduma pazīmēm. Konstruktīvs dia-
logs ir iespējams tad, ja abas puses ir pārliecinātas 
par rezultāta un mērķa nepieciešamību. Runa nav 
par «labajiem» un «sliktajiem». Runa ir par to, ka 
tad, kad sabiedrība pati sāk veikt pasākumus at-
karību ierobežošanai, iespējams, tiek izsists logs 
bodītei, kas tirgo «spaisu», bet tā nav profilakse. 

E. L. Tātad mūsu sabiedrība kopumā ir vairāk 
nobriedusi, kvalitatīvāk domājoša nekā lēmumu 
pieņēmēji? 

A. V. Lēmumpieņēmēji arī ir sabiedrības daļa, 
to nevar krasi pretnostatīt. Liela nozīme ir arī 
tam, ka sabiedrībā joprojām ir ļoti daudz šaubu 
par to, vai atkarība tiešām ir slimība vai arī izlai-
dība. Un mēs tagad maksāsim par kāda izlaidī-
bu?! Šāda domāšana ir visai izplatīta līdz brīdim, 
kad cilvēkam pašam ģimenē nākas ar ko tādu sa-
stapties. Ja valstij ir nauda cukurslimības ārstē-
šanai, kāpēc tās nav pietiekamā daudzumā pro-
grammām atkarības ārstēšanai?

E. A. Te vietā salīdzinājums ar zobu tīrīšanu — 
Padomju Savienībā arī bija uzsvars uz zobu la-
bošanu, bet zobu higiēnistu nebija. Es tomēr vis-
pirms izšķirtos par profilaksi. Man aug bērni, un 
man ir svarīgi, lai viņi alkoholu sāk lietot pēc ie-
spējas vēlāk. Bet tas nav atkarīgs no manis vien, 
jo bērniem lielākā autoritāte ir citi bērni.

A. V. Piekrītu par profilaksi. Ir gan arī pētīju-
mi, kas apgalvo, ka bērnu eksperimentēšana ar 
alkoholu un tā lietošanas paradumi ir tieši atka-
rīgi no vecāku attieksmes — ja vecākiem ir nega-
tīva attieksme un bērni to zina, viņi piedzeras vi-
dēji daudz retāk. Tātad, veicot gan profilaksi, gan 
sniedzot palīdzību atkarīgam cilvēkam, bērni ie-
gūst veselīgāku vidi.

Divdesmit plus astoņdesmit
E. L. Varbūt tā atkarības un līdzatkarības sta-

tistika, kas izskanēja iepriekš, arī padara mūsu 
sabiedrību tik nevarīgu? Vai tai ir iespaids uz to, 
kā Latvijas sabiedrība spēj pārstāvēt un īstenot 
savas intereses?

A. V. Alkohols ir depresants, un, iespējams, va-
ram runāt arī par depresīvu sabiedrību. Depresi-
jas statistikas rādītāji Latvijā ir pietiekami augsti. 
Un alkohola lietošana te var būt gan sekas, gan 
cēlonis. Sabiedrībai ir grūti atveseļoties, ja paau-
džu paaudzēs ir mantota nespēja risināt problē-
mas.

E. A. Runa jau nav par alkoholu — runa ir par 
atkarību, kas ir daudz plašāks jēdziens. Ja mums 
ir darīšana ar atkarīgu cilvēku — lai tas būtu al-
kohols, narkotikas, azartspēles, iepirkšanās vai 
attiecības —, uz patstāvīgu domāšanu nav ko ce-
rēt. Nereti šķiet, ka risinājums ir «sliktu atkarī-
bu» aizvietošana ar «labām atkarībām» tā vietā, 
lai priekšplānā liktu neatkarīgu, kritisku domā-
šanu, patstāvību lēmumos un atbildību par tiem.

A. V. Mēs runājam par atkarīgu personību, kas 
var būt atkarīga no daudz kā — no alkohola, no 
otra cilvēka, ciest no ēšanas traucējumiem. Bet 
atkarīga personība ir visa pamatā, un tādas izaug 
ģimenē ar disfunkciju. Veselā ģimenē atkarīga 
personība neizaugs. Atkal nonākam pie ģimenes!

E. L. Tad jājautā — cik būtiska ir sabiedrības 
motivācija šīs problēmas risināšanai? Cik lielā 
mērā sabiedrība to apzinās kā problēmu?

A. V. Man grūti novērtēt visu sabiedrību, jo es 
pati ikdienā strādāju ar atkarīgiem cilvēkiem, un 
man šī problēma šķiet milzīga. 

E. A. Cilvēki to neapzinās kā problēmu, jo kul-
tūras tradīcija saka pretējo: tas ir labi un pareizi. 
Tāpēc cilvēkiem pašiem ir tik grūti sev pateikt, ka 
tā ir problēma, kaut arī viss ir acīmredzams.

A. V. Tas ir aizsardzības mehānisms — nolie-
gums: ja tu atzīsi, ka tā ir problēma, tad būs kaut 
kas jādara, tāpēc labāk ir neatzīt.

Valsts apmaksā — ietaupa
E. L. Kur jūs saskatāt risinājuma sākumu? Kurš 

pavediens būtu jāvelk vispirms, lai sāktu šķeti-
nāt?

M. Ķ. Efektīvākais, kas pastāv kopš 1935. gada, 
ir anonīmo alkoholiķu kustība. Tie ir cilvēki, kuri 
dalās savā pieredzē, spēkā un cerībā. Cilvēks, kas 
ir bijis šajā situācijā, vislabāk var uzrunāt to, kurš 
tajā situācijā ir šobrīd, lai viņš saņemtos radikāli 
mainīt savu dzīvi, iemācītos dzīvot veselīgi. Un, 
kad šie cilvēki beidz dzert — ievērojot, ka viņi ir 
talantīgāki un inteliģentāki par vidusmēru —, sa-
biedrība no viņiem iegūst. Jo viņi nestrādā nevis 
tāpēc, ka dzer, bet tāpēc, ka viņu strādāšana trau-
cē dzeršanai. Kad viņi atveseļojas, sāk pelnīt nau-
du, maksāt nodokļus, audzināt bērnus. Veidojas 
mazas veselīgas sabiedrības salas, un tā mainās 
visa sabiedrība.

E. L. Cik svarīgs šai kustībai ir valsts atbalsts?
M. Ķ. Nemaz. Šī kustība vispār nepieņem ne-

kādu atbalstu no citiem, kas ir ārpus šīs kustības. 
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Mūsu kustības Septītā tradīcija pauž: «Mēs paši 
sevi uzturam ar saviem ziedojumiem.» Tomēr tas 
nenozīmē, ka nevar būt programmas no valsts 
veselības budžeta, kas ļauj šādiem cilvēkiem tikt 
pie ārstēšanās.

E. L. Un kā šobrīd Latvijā ir ar šādu atbalstu?
A. V. Ir profilakse un veselības veicināšana, ir 

ārstēšana, un ir rehabilitācija. Atkarības gadījumā 
ir jābūt visām trim, un visos trijos līmeņos dar-
bībām jābūt konsekventām. Bezdarbnieki, kuri, 
iespējams, zaudējuši darbu dzeršanas dēļ un ku-
riem ne tikai jāārstējas no atkarības, bet arī jāat-
gūst daudzas sociālās prasmes, šobrīd var saņemt 
palīdzību. Vismaz periodiski, ar dažādu Eiropas 
fondu atbalstu. Cilvēki, kuri ir maksātspējīgi, arī 
var atrast palīdzības veidu. Visneapskaužamākajā 
situācijā ir tie, kam ir atkarības problēma, bet kuri 
nav zaudējuši darbu un ģimeni, un kuru ienāku-
mi ir vidēji. Viņu iespēja saņemt kvalitatīvu palī-
dzību ārstēšanās programmā (nevis vienkārši aiz-
braukt izskalot organismu) ir ļoti ierobežota. Viņi 
par ārstēšanu maksā pilnu cenu, un šī summa tiek 
atrauta no ģimenes budžeta.  Savukārt pietiekami 
ilga rehabilitācija atkarības pacientiem valsts lī-
menī nepastāv vispār. Ir periodiskas programmas, 
kampaņas, Eiropas naudas apgūšanas akcijas, bet 
pastāvīgi pieejamu programmu nav.  Tātad tie cil-
vēki, kurus ar salīdzinoši maziem līdzekļiem va-
rētu resocializēt un atveseļot, pašlaik cieš visvai-
rāk. Cieš viņi un viņu ģimenes, jo patiešām viens 
atkarīgais padara līdzatkarīgus vismaz četrus ci-
tus cilvēkus. Atkarīgajiem ārstēšanās programmas 
pastāv, taču līdzatkarīgajiem valsts atbalsta pro-
grammu nav vispār. Nav vietas, kur cilvēks varētu 
aiziet un, piemēram, grupā risināt savu problēmu, 
ja viņa tuvinieks dzer un netaisās ārstēties. Bēr-
ni, kuru vecāki dzer, skolā tiek vesti pie psiholo-
ga, bet, ja alkoholisma problēma tiek slēpta, tad 
psihologs nevar saprast iemeslus, kāpēc bērns ne-
mācās, ir izklaidīgs, iespējams, agresīvs. Tā ir ve-
sela ķēde, ko viens dzerošs cilvēks aiz sevis rada.

M. Ķ. Ja alkoholiķa ģimenes locekļi paši nesāk 
dzert, tad viņu stresa līmenis ir daudz augstāks, 
un tad mēs jau runājam par māgas jēlumiem, 
smadzeņu triekām un līdzīgām diagnozēm.

E. L. Tātad valstiskā līmenī šī līdzatkarīgo at-
balsta programmas nepieciešamība vispār nav 
apzināta?

A. V. Tieši tā.
M. Ķ. Latvijā nepastāv t. s. pusceļa mājas — 

vieta, kur cilvēks var uzturēties, ja pēc ārstniecī-
bas iestādes tam jāatgriežas neveselīgā vidē. Tur 
ir iespēja resocializēties, atrast darbu. Valsts to 
apmaksā un faktiski ietaupa naudu — pēc pēdē-
jiem pētījumiem, ieguldot četrus dolārus šādās 
programmās, ilgtermiņā tā ietaupa septiņus do-
lārus, bet diemžēl ne Latvijā.

Izglītības nozīme
G. V. 20. gs. sākumā atturības aktīvisti Latvi-

jā raudzījās uz Somijas piemēru, kur pretalkoho-

lisma kustība darbojās visās vecuma grupās. Bija 
t. s. cerību pulciņi bērniem, biedrības universitā-
tēs un tiem, kas jau «lielajā dzīvē». 20. gs. 20. ga-
dos Jānis Dāvis, Latvijas Universitātes mecenāts 
un aktīvs atturības kustības dalībnieks, aicināja 
izveidot alkoholoģijas katedru, kas izglītotu visu 
specialitāšu studentus, pasniegtu narkoloģijas 
kursu. 

A. V. Svarīgi pēc iespējas agri dot gan izglītību, 
gan informāciju, gan palīdzību. Ģimenēm, kurās 
ir grūtības, kurām šī problēma varbūt ir jau pa-
audžu paaudzēs, būtu savlaicīgi jāsaņem valsts 
apmaksāta psihologa vai psihoterapeita palīdzī-
ba. Jābūt valsts programmām, kur profilakse, ār-
stēšana un rehabilitācija ir vienotā sistēmā un ir 
pieejama. 

M. Ķ. Izglītošana, turklāt piemērota katrai ve-
cuma grupai. Ir jārunā atklāti un nenoklusējot. 
Aizsūtīšana pie narkologa nav universāls līdzek-
lis. Zinu gadījumu, kad narkologs 9. klases skol-
niekam paraksta kodēšanu. Prātiņ, nāc mājās! Tā 
ir arī mentalitātes problēma — ja ir dakteris, tad 
viņam kaut kas noteikti ir jāparaksta, jāiedod vis-
modernākās, vislabākās zāles. Kamēr meklējam 
dzīves problēmu atrisinājumu ķimikālijās, cil-
vēks būtībā nemainās. Man vēl joprojām — gan 
ne tik daudz kā senāk — nākas dzirdēt no it kā 
inteliģentiem cilvēkiem, ka viss, ko vajag pārmē-
rīgi dzerošam cilvēkam, ir lielāks gribasspēks. Ja 
tu domā, ka alkoholismu, narkomāniju vai azart-
spēlēšanu var kontrolēt ar gribasspēku, tad nā-
kamreiz, kad tev ir caureja, pamēģini to kontrolēt 
ar gribasspēku!

A. V. Šobrīd pēc palīdzības vēršas arvien jau-
nāki cilvēki. Agrāk vidējais vecums bija 45, tagad 
tas ir ap 35 gadiem. Un šie cilvēki saka: «Es augu 
ģimenē, kur tēvs bija alkoholiķis, un es saprotu, 
ka ar mani notiek tas pats. Gribu saprast, ko varu 
darīt citādi, lai maniem bērniem nebūtu kā man.» 
Manuprāt, te jāatzīst mediju izglītojošā nozīme, 
kas ļauj mūsdienu cilvēkiem daudz atklātāk ru-
nāt par savu atkarību. Tā ir ļoti pozitīva tendence, 
kas liecina, ka viss nav tik slikti. 

M. Ķ. Mani iepriecina tas, ka programmā Akro-
na ar azartspēļu atkarību jau vēršas padsmitgad-
nieki. Jo agrāk mēs pie tiem cilvēkiem tiekam, jo 
agrāk viņus izglītojam, jo agrāk piedāvājam vi-
ņiem reālu alternatīvu, jo mazākas būs sekas vi-
sai sabiedrībai. Ikvienam jāliek pie sirds: ja tev 
liekas, ka tu piedzīvo kaut kādas individuālas vai 
ģimeniskas problēmas tāpēc, ka kāds pārmērīgi 
dzer, lieto narkotikas, spēlē azartspēles, tad zini 
— pats no sevis tas nebeigsies. Meklē palīdzību! 
Meklē cilvēku, kurš zina, ko tev ieteikt; meklē 
metodes, kas sevi jau vēsturiski ir pierādījušas, 
ka tās darbojas! Esi labs pret sevi!  Ê

1 Reliģiska kustība, kas radās 18. gs. otrajā pusē 
Vidzemē ieceļojošo vācu sludinātāju ietekmē kā 
alternatīva no muižniecības atkarīgajai evaņģēliski 
luteriskajai baznīcai.
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vēsture

Nacisma sagrāvei 1945. gadā sekoja izmaiņas gan 
Eiropas valstu robežās, gan tautu likteņos. Sude-
tijas vāciešu liktenis atjaunotajā Čehoslovākijā at-
spoguļoja tolaik īstenoto kolektīvās vainas prin-
cipu. Vāciešu izraidīšana pēc kara ir joprojām itin 
pretrunīgi vērtēts temats, pie kura čehu sabiedrī-
ba pēc 1989. gada atgriežas visai regulāri, tajā skai-
tā gan zinātniskās un populārās publikācijās, gan 
daiļliteratūrā. Pēdējo viļņošanos sabiedrībā izsau-
ca fakts, ka šogad pirmo reizi vēsturē kāds čehu 
valdības pārstāvis — Čehijas kultūras ministrs — 
apmeklēja Sudetijas vāciešu kongresu Nirnber-
gā, savu uzrunu sākot ar vārdiem: Liebe Landsleute! 
(«Dārgie novadnieki!») Šo brīdi abas puses uzskata 
par reālas samierināšanās sākumu.

Saistībā ar Čehijai izsenis piederīgo vāciski ru-
nājošo iedzīvotāju piespiedu izraidīšanu no dzī-
vesvietas 20. gs. 40. gadu otrajā pusē tikai čehu 
apdzīvotajās zemēs vien apmēram pieci miljoni 
cilvēku bija spiesti pārvietoties, un tas uz visiem 
laikiem radikāli pārvērta demogrāfiskās, sociālās 
un īpašuma attiecības mūsu valstī. Šī no Čehijas 
vēstures viedokļa ekstremāli īsā un dramatiskā no-
rise principiāli ietekmēja čehu sabiedrības būtību 
— to, kā paši sevi uztveram un uz ko balstām savu 
identitāti. Pēdas ir dziļas un negaistošas. Šķiet, vai-
rāk nekā 70 gadus pēc tam, kad organizētās izsūtī-
šanas1 ietvaros no Čehijas pierobežas uz Bavāriju 
izbrauca pirmais ar cilvēkiem pieblīvētais vilciens, 
laiks atmest detaļas un padomāt par to visu dziļāk. 

Vienojošais elements
Nav jēgas attēlot t. s. trešo Čehoslovākijas repub-
liku2 kā ievērības vērtu mēģinājumu atjaunot de-
mokrātiju, ko izbojājis februāra «komunistiskais 
pučs». Laiks no 1945. līdz 1948. gadam ierindo-
jams starp visasiņainākajiem Čehijas un ČSR vēs-
turē — desmitiem tūkstošu mirušo, vairāk nekā 
trīs miljoni izdzīto un deportēto, tiesiskas valsts 
pamatprincipu sabrukums.

Kara pēdējos mēnešos un tūlīt pēc tā beigām ne-
viens vērā ņemams čehu vai slovāku politiķis ne-
apšaubīja tēzi, ka atjaunojamās valsts vācu iedzī-
votāju absolūtais vairākums kolektīvi jāizraida un 
čehu zemju pierobežā jānomitina slāvu elements. 
Edvarda Beneša3 tekstu dēļ mēs līdz pat šai die-
nai vāciešu piespiedu izraidīšanu pārsvarā uztve-
ram kā neizbēgamas vēsturiskās kauzalitātes ķē-
des posmu — gan kā vienīgo iespējamo reakciju 
uz «Minheni»4 un kara noziegumiem, gan zināmā 
mērā kā saņemtu gandarījumu par čehu tautas ap-
spiestības agrākajām formām, atceroties pat Baltā 
kalna5 pagātni, ko šajā sakarībā pieminēja ne tikai 
politiķi, bet arī 1945. gada likumi.

Prezidents Benešs, galvenais valstiskuma konti-
nuitātes garants, strikti lietoja apmēram šādu loģi-
ku: čehu pretimnākšana vāciešiem nav novērsusi 
to nodevību, punktu vācieši pielika kara laikā ar 
savu bestiālo uzvedību, tāpēc atsaucība no čehu 
puses vairs nav iespējama, un cita risinājuma nav 
kā vien pārvietošana, jo jebkāds cits risinājums 
liktu pamatus jaunām briesmām. Brno, Plzeņā, 
Tāborā, Lidicē un citur viņš aicināja enerģiski no-
kārtot rēķinus ar vāciešiem, pielejot eļļu jau tā ver-
došajā ienaida ugunī.

Par spīti neapstrīdamajai Beneša autoritātei, 
tomēr šķiet, ka viņa argumentācija bija pārāk de-
fensīva. Nozīmīgāk par vēsturisko loģiku laikmeta 
gaisotni veidoja idilliskās nākotnes vīzija. «Pārvie-
tošana» šajā interpretācijā nebija nepieciešama, lai 
aizkavētu citas katastrofas, gluži otrādi — tā deva 
radošu un dzīvinošu iespēju uzbūvēt etniski tīru 
sabiedrību. Tai vajadzēja būt tikai pirmajam solim 
attīrīšanās procesā no pavisam nevēlamajiem, un 
sekoja nākamie tīrīšanu un deportāciju viļņi. 

Te jāmin neskaidras etniskās identitātes cilvēku 
«novākšana», Slovākijas ungāru deklasēšana un 
izkliedēšana, horvātu ciematu likvidēšana Dien-
vidmorāvijā, šķietami kriminālo elementu «iztī-
rīšana» no pierobežas un pēcāk arī šķiras ienaid-
nieku «aizvākšana». Apzīmējums «neuzticams» vai 
«nevēlams» elements ļāva izlikt no dzīvesvietas vai 
bez tiesas lēmuma citādi sodīt visdažādākos cilvē-
kus. Visu attaisnoja vīzija par ideālu slāvisku kopī-
bu, kas izceltos ar augstu darba morāli, solidaritāti, 
radošām spējām un drosmi. Par jaunās sabiedrības 
pamatjēdzienu vajadzēja kļūt vienotībai un uztica-
mībai.

Fiziskā varmācība, kas pavadīja šo procesu, un 
tās kā leģitīma ceļa uz jaunu sabiedrības iekārtu 
attaisnošana ļauj izprast komunistiskās diktatū-
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Pēckara etniskās attīrīšanās 
sekas līdz pat mūsdienām 
līdzveido čehu valstiskuma 
uztveri
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ras rašanos un tās pieņemšanu lielā sabiedrības 
daļā. Attīrīšanas metodes, kuras izmantoja pret 
citām sociālajām grupām 50. gadu pirmajā pusē, 
dažā ziņā atgriezās pie tiem paņēmieniem, kurus 
izmantoja pirmajos divos pēckara gados: īpašu-
ma konfiskācija, varmācīga izspiešana sabiedrības 
perifērijā, internēšana darba nometnēs vai ieslo-
dzījuma vietās un pat nāvessods. Jaunās diktatūras 
metodes čehu sabiedrība bija piedzīvojusi samē-
rā nesen, turklāt ne tikai kā okupantu izraisītu ap-
spiešanu, bet no 1945. līdz 1947. gadam arī — tā lai-
ka skatījumā — kā taisnīgu savas «demokrātiskās» 
politiskās sistēmas instrumentu, vērstu pret tiem, 
kuriem nebija lemts būt jaunajā sabiedrībā. Vajāša-
nu dēļ dzīvību zaudēja daudz vairāk cilvēku nekā 
50. gadu procesos, internēšanā un citās represijās.

Attīrīšanas politiku komunisti neizmantoja vie-
ni un pret pārējo gribu. Gluži otrādi — pēckara po-
litikā tas bija vienojošs elements, kas vismaz sāku-
mā nostiprināja visu svarīgāko politisko subjektu 
vienprātību, lai kā arī atšķirtos viedokļi par to, pret 
ko mērķēt varmācību. Tomēr tas nebija politiķu vai 
drošības dienesta elites politisks projekts vien. Po-
litiķi drīzāk reaģēja uz noteikta veida pieprasīju-
mu, kas čehu sabiedrībā brieda jau kopš 30. gadu 
otrās puses. «No apakšām» nākošais, iepriekš ne-
manītais pieprasījums pēc striktākas attīrīšanās ir 
raksturīgs gan 40. gadu otrajai pusei, gan 50. ga-
dos. Vēlāk, mainoties gaisotnei Eiropā un PSRS, 
virsroku pamazām ņēma uzsvars uz kārtību, liku-
mību un arī komunistiskā elite atteicās no vispārē-
jas fiziskas varmācības. Tomēr līdz pat mūsdienām 
čehu identitāti un politisko kultūru līdzveido pēc-
kara alkas pēc etniskas un sociālas vienotības, kas 
izvērtās masu represijās pret tiem, kurus jaunā sa-
biedrība neprata vai negribēja uzņemt. 

Tiesību etniskošana
Lai gan izskaidrota kā atmaksas akts par «Minhe-
ni», kas suģestēja saikni ar Pirmo republiku, pār-
vietošana — balstīta uz ievērojamas iedzīvotāju 
daļas pilsoņu tiesību likvidēšanu — būtiski veici-
nāja tās liberālās tiesiskās kārtības sagraušanu, kas 
čehu zemēs, gluži kā visā Viduseiropā, izveidojās 
19. gs. Šādā nozīmē ČSR pēckara atjaunošana ne-
nozīmēja sasaisti ar starpkaru republiku, gluži ot-
rādi — nostiprinājās tendences, uz kurām balstī-
jās nacistiskā valdīšana. Pilsoņu tiesību liberālās, 
pāretniskās koncepcijas izjukšana pēckara poli-
tikas rezultātā bija saistīta galvenokārt ar jaunās 
varas attieksmi pret valsts pilsonību un īpašuma 
tiesībām.

Zināmu neapstrīdamo pilsoņu tiesību izļodzī-
šanos jau starpkaru ČSR atnesa zemes reforma 
un pasākumi pret «neuzticamiem» iedzīvotājiem 
atbilstoši 1936. gada likumam par republikas aiz-
sardzību. Abos gadījumos valsts bez tiesu varas 
pilnvarojuma enerģiski iejaucās individuālajās pil-
soņu tiesībās. Tomēr īstās beigas pilsoņu vienlīdzī-
bai likuma priekšā pienāca pēc ČSR sabrukuma un 
okupācijas 1938./1939. gadā. Vienoto valsts pilso-

nības principu aizstāja cilvēku kategorijas ar dažā-
dām tiesībām atkarībā no etniskajiem un rases kri-
tērijiem. Čehiem kolektīvi neatņēma visas pilsoņu 
tiesības kā ebrejiem, piemēram, īpašuma tiesības 
un īpašumus, taču arī viņi bija pakļauti uzbruku-
miem no reiha pilsoņu (tātad vāciešu) puses.

Šādā situācijā Londonā6 sāka rasties priekšli-
kumi un juridiski pamatojumi «vāciešu jautājuma 
risināšanai» ČSR, kā to mēdza dēvēt Benešs. Lī-
dzīgi nacistiskajai likumdošanai tie balstījās uz no-
teikumu, ka pilsoņu pamattiesības var sasaistīt ar 
etniskiem kritērijiem. 1942.—1944. gadā vāciešus 
rosināja ierindot starp otrās kategorijas pilsoņiem 
un praksē paredzēja to pārvietošanu no dzīvesvie-
tām, taču atbilstoši tiesiskas valsts pamatprinci-
piem pieļāva opcijas un individuālas pārskatīšanas 
tiesības. Arī īpašuma tiesības bija paredzēts atsa-
vināt pret kompensāciju, to liedzot nacistiskajiem 
noziedzniekiem. 1944. un 1945. gadā priekšlikumi 
radikalizējās un atgādināja noteikumus, kuri Tre-
šajā reihā un tā okupētajās teritorijās attiecās uz 
ebrejiem, pirms 1941. gadā sākās t. s. galīgais at-
risinājums (holokausts), paredzot arī visu pilsoņu 
tiesību un īpašumu atņemšanu bez kompensācijas 
noteiktas tautības iedzīvotājiem.

Beigās pieņemtajos 1945. gada pavasara un va-
saras likumos pilsoņu tiesību etniskošanas apri-
ses ir vispārzināmas; valsts pilsonību un visas ar 
to saistītās pilsoņu tiesības (to skaitā tiesības uz 
īpašumu) turpmāk neatzina gandrīz četriem mil-
joniem vāciešu un ungāru, kuru ģimenes ČSR teri-
torijā pārsvarā bija dzīvojušas simtiem gadu. 

Ievērības vērts ir vismaz viens fakts: pilsoņa tie-
sību piešķiršanas galvenā kritērija — tautības — de-
finīcija. Šis jēdziens, no kura atvasināja miljoniem 
cilvēku likteni, galvenajos pēckara dekrētos para-
doksālā kārtā nemaz nebija definēts. Valdības iek-
šējās lietošanas dokumentos atzīts, ka šā izšķirošā 
kritērija definīcijas trūkums piespiedu izsūtīšanas 
juridiskajos dokumentos ir tīšs un tam ir stratēģis-
ka nozīme. Čehu politiskā elite gluži pareizi balstī-
jās uz pieļāvumu, ka etniski jauktajās čehu zemēs 
nebūs vienkārši atdalīt vāciešus no čehiem. Tātad 
«vācieši» un «čehi» nebija vis šķirtas un objektivi-
zējamas personu kategorijas, tomēr šīs divas gru-
pas konstruēja atsevišķi ar diametrāli atšķirīgām 
tiesībām. Tautības «birka», kurai vajadzēja būt no-
teicošajai, bija definēta miglaini un ar neskaidru 
atsauci uz dzimto vai sarunu valodu un uz subjek-
tīvajiem lēmumiem tautības lietās 30. gados. Tas 
atstāja politiskajai varai gana plašu telpu, lemjot 
par to, kurš pieder jaunveidojamās nācijas kopie-
nas ķermenim un kurš ne.

Valodas vai kultūras identitātes pārvēršana pil-
soņu tiesību nosacījumā būtiski veidoja ČSR valsts 
rekonstrukciju 40. gadu otrajā pusē. Dekādes no-
galē gan sāka atteikties no tiesību saistības ar et-
nisko izcelsmi visekstremālākajā veidā, tomēr šīs 
kopības definēšana un no tās izrietošā skarbā rī-
cība aiz sevis atstāja pēdas, kuras būtiski sniedzas 
pāri 1950. gada robežslieksnim. Kopš tā laika ofi-
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ciāli sludināto komunistiskās elites ideju (kurai 
pārsvarā pielāgojās arī politiskā prakse), ka visiem 
iedzīvotājiem jābūt pilntiesīgiem pilsoņiem neat-
karīgi no viņu etniskās identitātes nepieņēma pat 
pašas Čehoslovākijas kompartijas zemākās struk-
tūras, nerunājot par vienkāršajiem iedzīvotājiem 
— jo īpaši pierobežā un galvenokārt saistībā ar vā-
ciešiem, ungāriem vai romiem. Arī īpašuma resti-
tūcija pēc 1989. gada no jauna apstiprināja pieeju, 
kas sasaistīja īpašuma tiesības ar etniskumu. Par 
pretlikumīgu un pārskatīšanai paredzētu neatzina 
īpašuma konfiskāciju vispār, bet gan konfiskāciju 
etniskajiem čehiem un slovākiem, kas notikusi pēc 
1948. gada atbilstoši šķiriskajiem kritērijiem. Tiem, 
kam prezidenta dekrēti pēc 1945. gada atņēma pil-
sonību, saprotams, netika atdota arī tā.         

Pilsonības un īpašumtiesību juridiskā būve, tā-
pat «pagātnes netaisnību atdarīšanas» process Če-
hijas Republikā arī pēc 1989. gada apzināti darbo-
jas sasaistē starp tautību un pilsoņu tiesībām. Uz 
to Čehija balsta savu leģitimitāti, lai arī vispārīgi 
atzīst liberālas tiesiskas valsts principus, kas no-
liedz saikni starp tautību (vai jebkuru citu identi-
tāti) un pamattiesībām.

1945. gada garās ēnas
Tātad Čehoslovākiju augšāmcēla kā nacionālu 
valsti, konsekventi, pat demonstratīvi izslēdzot 
mazākumu un mazākumnieciskumu. Un tas nozī-
mēja ne tikai «privilēģiju» atcelšanu mazākumam, 
bet arī regulāru mazākuma uzticības pārbaudi če-
hoslovāku valstij, uz ko jutās tiesīgi valstsnācijai 
piederīgie. Savulaik komunisti bija pēckara na-
cionālās ideoloģijas visskaļāko propagandētāju 
vidū, lai arī vēlāk, sevišķi čehoslovākiskā staļinis-
ma laikposmā, to attieksme pret nacionālismu bija 
vismaz divējāda. Par spīti idejiskajiem un politis-
kajiem pavērsieniem, neapšaubāma palika valsts 
svētītas jebkuras atsevišķas sociālās grupas auto-
nomija. 

Tomēr kultūras vai cita autonomija nebija savie-
nojama ar priekšstatu par vienotu tautu. Kultūras 
viendabīguma imperatīvs kļuva — un līdz šai die-
nai paliek — galvenā vērtība, uz kuras balstās un ar 
kuru kopā krīt mūsu valsts leģitimitāte. Asimilētie 
vācieši, laiku pa laikam ebreji un pat vjetnamieši, 
ja vien žigli pielāgojas, gan no vairākuma, gan poli-
tisko elišu puses parasti netiek uztverti kā drauds. 
Taču ir principiāli, lai viņi pakļautos noteiktai vēr-
tību hierarhijai, piemēram, krietna darba izpratnei 
vai respektam pret mūsu paradumiem un pirmām 
kārtām spētu pielāgoties mierīgai, netraucētai sa-
dzīvošanai ar līdzcilvēkiem. Indivīda uzņemša-
nu čehu vidē nekvalificē universāls cilvēciskums 
saistībā ar teritoriālo principu, bet gan pieminē-
tās vērtības. Šis kanons ļauj pieņemt par kopie-
nas sastāvdaļu vairumu cilvēku, kuri dzīvo mūs-
dienu Čehijā, un pretstatā strikti etniskiem, rases 
vai šauri reliģiskiem kritērijiem varam to uztvert 
kā samērā atvērtu. Tāpēc vēl jo asāk ir izslēgti tie, 
kuri tajā nav ietilpuši — kaut vai romi, kuri dzīvo 

zem nabadzības robežas, vai varbūtējie atnācēji no 
atšķirīgas kultūrvides, kuriem nepaveras ātras un 
vieglas asimilācijas perspektīva.

Pilsoņu tiesību saikne ar etniskajiem kritērijiem 
un ar to saistītais vispārīgākais kultūras vienda-
bīguma ideāls, ko čehu sabiedrība pieņēma sais-
tībā ar vāciešu «pārvietošanu», līdz pat mūsdie-
nām līdzveido čehu valstiskuma uztveri. Esam gan 
piedzīvojuši brīžus (60. gadu beigās vai agrīnajos 
90. gados), kad šķitis — šo saikni izspiedīs cilde-
nākas un universālākas vērtības un ideāli. Tomēr 
čehu reakcija uz aktuālajiem notikumiem pasaulē 
un Eiropā atkal apstiprina, ka mēģinājumi mainīt 
nācijas pašuztveri lielākas atvērtības virzienā pa-
gaidām nav sekmīgi. Iesakņojušies priekšstati par 
kārtīgumu un pareiziem, pielāgoties spējīgiem pil-
soņiem mūsu pašdefinīcijai ir būtiskāki par uni-
versālajām vērtībām — globālo atbildību vai soli-
daritāti ar grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Čehu zemēs politika un sabiedrība dzīvo pēcka-
ra etnokrātijas ēnā, kura attaisnoja, pieļāva un no-
organizēja vāciski runājošo iedzīvotāju piespiedu 
izraidīšanu. Cietoksnis, kurā čehi noslēdzās saistī-
bā ar pēckara valsts etnisko attīrīšanu, met sasodīti 
garu ēnu. Jo ilgāk baidīsimies iziet no tās drošās 
zonas pasaules vēstures saulē, jo vairāk samazinās 
varbūtība, ka tiksim galā ar gaismas plūdiem. Ê

1 Šo deportāciju čehi mēdz apzīmēt ar eifēmismu 
odsun, kas nozīmē: karaspēka izvešana, iedzīvotāju 
evakuācija, izraidīšana. Darbības vārds odsunout 
nozīmē: atbīdīt, atgrūst, evakuēt, izraidīt, atlikt.
2 Par Trešo republiku dēvē Čehoslovākijas 
vēstures posmu no suverenitātes atjaunošanas 
pēc nacistiskās okupācijas 1945. gada maijā līdz 
komunistu nākšanai pie varas 1948. gada februārī. 
Tas nozīmēja arī pāreju no demokrātiskas valsts, kas 
bija būvēta pēc Francijas un Lielbritānijas parauga, 
uz tautas demokrātisko režīmu, kas bija orientēts uz 
Padomju Savienību.
3 Edvards Benešs (Edvard Beneš, 28.5.1884.—
2.9.1948.), otrais Čehoslovākijas prezidents no 1935. 
līdz 1948. gadam, izņemot laiku no 1938. līdz 1945. 
gadam, kad atradās trimdā Londonā.
4 Domāta t. s. Minhenes vienošanās — līgums, kas 
tika noslēgts 1938. gada septembrī Minhenē un 
ļāva Vācijai anektēt Čehoslovākijai piederošos 
vāciešu apdzīvotos valsts pierobežas apgabalus. 
To parakstīja Lielbritānija, Francija, Itālija un 
Vācija konferencē, kurā Čehoslovākijas pārstāvji 
nepiedalījās.
5 Domāta Trīsdesmit gadu kara kauja Baltajā kalnā 
netālu no Prāgas (bitva na Bílé hoře), kas risinājās 
1620. gada 8. novembrī. Tajā cīnījās čehu augstāko 
kārtu armija un divas katoliskās armijas, kuras 
čehus sakāva, un šis notikums turpmākos 300 gadus 
nozīmīgi ietekmēja čehu valstiskumu.
6 No 1940. gada jūlija līdz 1945. aprīlim Londonā 
atradās Čehoslovākijas pagaidu valdība trimdā.
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No čehu valodas tulkojis 
Jānis Krastiņš     



61

Mārtiņš Mintaurs (1979) 
ir vēstures zinātņu 
doktors, muzejnieks, 
Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas 
fakultātes pasniedzējs. 
Interesējas par 19. un 
20. gadsimta vēsturi un 
vēstures rakstīšanas 
problēmām.  Pēta pie-
minekļu aizsardzības 
un kultūras politikas 
jautājumus. Apgāds 
Neputns šogad laidis 
klajā viņa monogrāfiju 
Arhitektūras mantojuma 
aizsardzības vēsture 
Latvijā.

vēsture

Laikā, kad publiskajā telpā Latvijā arvien bie-
žāk runā par demokrātijas norietu un daudzina 
valsts dekonstrukciju, ir vērts atcerēties pieredzi, 
kas var noderēt šodien. 20. gs. 30. gadu sākumā 
demokrātiskā valsts iekārta Latvijas Republikā 
piedzīvoja krīzi, ko pieņemts uzskatīt par ieva-
dījumu 1934. gada 15. maija valsts apvērsumam. 
Pēdējos demokrātijas gados, kas sakrita ar pasau-
les ekonomiskās krīzes laiku, valsts dzīves prob-
lēmas šķita samilztam ar katru gadu vairāk. In-
telektuāļu diskusijās dažādu politisko uzskatu 
pārstāvji (izņemot kreisos un labējos radikāļus) 
nemitīgi uzsvēra, ka sabiedrības neapmierinātību 
izraisa atbildīgas rīcības trūkums Latvijas politi-
kā. Vēsturnieka Ādolfa Šildes (1907—1990) seci-
nājums, ka Latvijas parlamentārā iekārta starp-
karu periodā cieta no «pārāk liberāla vēlēšanu 
likuma, demokrātisko tradīciju trūkuma un Saei-
mas sastāva kvalitatīvas lejup slīdēšanas»1, ir vēr-
tīgs ne tikai kā notikumu laikabiedra liecība, bet 
arī kā atgādinājums par Latvijā joprojām nepār-
varētām politiskajām problēmām. 

Mūsdienās pasaules ekonomisko krīzi ir aiz-
stājušas citu sociālo satricinājumu radītās prob-
lēmas, kuru ietekmes ilgumu un spēku šobrīd 
nav iespējams prognozēt. Arī pašlaik Latvijas 
sabiedrībā sastopama vienaldzība pret politi-
ku, visbiežāk paužot morālus pārmetumus par 
politiskās vides kvalitāti. Par šiem jautājumiem 
1931. gadā reflektēja filozofs Pauls Jurevičs, mē-

nešrakstā Burtnieks publicējot plašu apcerējumu 
Inteliģence un politika2, kura centrā bija jautājums: 
kādēļ inteliģents cilvēks parasti atturas darboties 
politikā?

Ieskats filozofa biogrāfijā
Paula Jureviča intelektuālais devums Latvijā 
pirms Otrā pasaules kara lielākoties saistījās ar 
filozofijas un ideju vēsturi, aptverot visai pla-
šu horizontu no Platona darbiem līdz pat Anrī 
Bergsona (Henri Bergson, 1859—1941) aizsāktajam 
intuitīvisma virzienam 20. gadsimta filozofijā. 
Bergsona idejas apkopotas viņa doktora diser-
tācijā, kas tika publicēta 1930. gadā franču valo-
dā un padarīja tās autoru pazīstamu arī ārvalstīs. 
Kopš 1925. gada Pauls Jurevičs bija Latvijas Uni-
versitātes mācībspēks, desmit gadus vēlāk kļuva 
par profesoru pedagoģijas un filozofijas vēstures 
nozarē, bet 1940. gada oktobrī pretkomunistisko 
uzskatu dēļ tika atlaists, kā formālo iemeslu mi-
not padomju okupācijas režīma veikto Filozofijas 
nodaļas likvidāciju. Vācu okupācijas laikā profe-
sors atgriezās universitātē, bet 1944. gadā kopā ar 
dzīvesbiedri Alisi Frišfeldi un meitu Veltu Diotī-
mu Jureviču devās trimdā uz Vāciju. Savukārt 
1950. gadā viņš izceļoja uz Austrāliju, kur pava-
dīja atlikušo mūža daļu. Trimdā Jurevičs turpinā-
ja akadēmisko darbu un publicēja vairākas eseju 
grāmatas, īpaši pievēršoties latviešu identitātes 
veidošanās vēstures un tās saglabāšanas problē-
mām, arī jautājumiem par cilvēku modernajā pa-
saulē. 

Klasiskās filoloģijas un filozofijas studijas Pir-
mā pasaules kara laikā tika sāktas Tērbatā un 
pabeigtas Maskavas Universitātē, bet 20. gados 
papildinātas Lilles Universitātē Francijā, ļaujot 
raksturā introvertajam Rīgas priekšpilsētas fab-
rikas strādnieka dēlam kļūt par vienu no ievē-
rojamākajiem 20. gadsimta latviešu filozofiem. 
Būtiska Jureviča dzīves ievirze bija saistīta ar pe-
dagoģiju, jau Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās 
Ziemeļkaukāzā viņš vadīja kādas ģimnāzijas dar-
bu, pēc atgriešanās Latvijā vispirms strādāja Rī-
gas pilsētas 1. ģimnāzijā un arī mūža nogalē trim-
dā pelnīja maizi kā valodu skolotājs.

Sekojot pirmskara tradīcijai, intelektuāļa pie-
nākums demokrātiskā sabiedrībā bija paust savu 
nostāju aktuālos jautājumos, kā arī nodarboties 
ar humanitāro zinātņu svarīgāko atziņu popula-
rizēšanu. Abus mērķus varēja sasniegt, izmanto-
jot preses piedāvātās iespējas. Jau kopš 20. gadu 
vidus Paula Jureviča publikācijas par ētiku un fi-
lozofiju parādījās latviešu literatūras un kultūras 
žurnālos, it īpaši Burtniekā. Pedagoga un Saeimas 
deputāta, Nacionālā bloka pārstāvja Longina Au-
sēja (1885—1942) rediģētais Burtnieks, kas pieteica 
sevi kā mēnešrakstu gara kultūrai, bija akadēmis-
kas ievirzes žurnāls. Kopš 1927. gada tajā publicē-
ja ievērojamāko latviešu intelektuāļu rakstus par 
zinātnes, literatūras un mākslas jautājumiem.3 
Žurnāla veidotāju un autoru politiskās simpāti-
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jas bija tuvākas labējai pilsonībai un atšķīrās no 
tematiskās ievirzes ziņā līdzīgajām, Andreja Upī-
ša (1877—1970) vadītajām Domām, kas pulcināja 
un publicēja galvenokārt sociāldemokrātu au-
torus un citus kreiso uzskatu piekritējus. Tomēr 
Burtnieks līdz pat tā slēgšanai 1936. gada aprīlī 
centās saglabāt politisku neitralitāti. Arī Jurevi-
ča raksts par inteliģenci un politiku bija veidots 
nevis kā teorētisks apcerējums vai kādas parti-
jas aģitācijas materiāls, bet kā filozofa pārdomas 
par politikas un morāles attiecībām. Viņa atgādi-
nājums par atbildības nozīmi politikā attiecās ne 
tikai uz vēlētājiem, bet arī uz politiķiem, kuru rī-
cības sociālpsiholoģiskos motīvus viņš mēģināja 
izvērtēt publicistikai piemērotā veidā.

Morālās dilemmas un politiskā pasivitāte
1931. gada jūlijā, kad Burtniekā publicēja Paula Ju-
reviča rakstu, bija atlikuši daži mēneši līdz 4. Sa-
eimas vēlēšanām. Situācijas konteksts izpaudās 
arī saasinātajā Jureviča apgalvojumā, ka Latvijā 
«īstenībā jau ir tikai divas partijas — par vai pret 
valsts pastāvēšanu», uzsverot trešās, neitrālās po-
zīcijas neiespējamību, jo faktiski neitralitāte pār-
vērstos pretvalstiskā nostājā. Tas šķiet visai dīvai-
ni, jo tiešā veidā nedz ārēju, nedz iekšēju draudu 
Latvijas Republikai tolaik nebija. Pilsoņu līdzda-
lība politikā pieauga, vēlētāju skaitam katrās Sa-
eimas vēlēšanās palielinoties par vairākiem tūk-
stošiem. Pēc Ādolfa Šildes publicētajiem datiem, 
2. Saeimu 1925. gadā ievēlēja 1 120 026 vēlētāji, 
bet 3. Saeimu 1928. gadā — par 62 tūkstošiem vai-
rāk vēlētāju. To var uzskatīt par būtisku politis-
kās aktivitātes apliecinājumu, arī ievērojot kopē-
jo iedzīvotāju skaita pieaugumu valstī. Tādu pašu 
tendenci rādīja arī 4. Saeimas vēlēšanas, kurās 
pilsoņu līdzdalība, neraugoties uz ekonomiskās 
krīzes ietekmi, pieauga par vēl aptuveni 35 tūk-
stošiem vēlētāju. Pilsonisko, t. i., labējo partiju re-
latīvais pārsvars Latvijas Republikas parlamentā 
saglabājās visā starpkaru periodā. Un tomēr dau-
dzi intelektuāļi nerimstoši pauda satraukumu 
par to, ka interese par valsts likteni sabiedrībā 
samazinās, bet skepse par politiķu darbu pieaug. 

Līdzīga tendence šajā laikā bija vērojama arī 
citviet, piemēram, vācu sociologa Roberta Mihel-
sa (Robert Michels, 1876—1936) pamatīgajā 1927. 
gadā publicētajā analīzē par sociāldemokrātu 
partijas birokratizāciju un vienlaikus progresē-
jošo tieksmi nosliekties oligarhiskas, uz vadonī-
bu orientētas politiskās organizācijas virzienā.4 
Iespējams, Jurevičs zināja šo Mihelsa darbu par 
moderno parlamentāro demokrātiju, par to lie-
cina vairākas līdzības viņu paustajos uzskatos, 
piemēram, ka akadēmiskās inteliģences pārstāv-
jiem nepieciešams iesaistīties politikā. Mihelsa 
grāmatas centrā bija sociāldemokrātu partijas at-
tīstība no Vācijas impērijas līdz Veimāras Repub-
likai, savukārt Jurevičs pārstāvēja pretējo, pilso-
nisko spārnu politiskajā spektrā, un viņa raksta 
ievirze bija vispārīgāka, analizējot politiku un 

politiķu psiholoģiju kopumā. Tās rezultāts gan 
maz varēja glaimot sabiedrības priekšstatiem par 
to, kas ir politiķu darbs, — Jurevičs konstatēja, ka 
ikdienas uztverē politika nav vis «valsts uzturē-
šanas, iekārtošanas un izkopšanas māksla», kā-
dai tai būtu jābūt saskaņā ar viņa paša teorētiski 
formulēto ideālu, bet gan divu politiskās taktikas 
veidu apvienojums. No vienas puses, politikas 
saturu nosaka savējo, partijai nepieciešamo cil-
vēku atbalstīšanas un piesegšanas princips, t. i., 
korupcija, bet no otras puses, obligātā politisko 
pretinieku nomelnošana, proti, demagoģija. Šie 
praktiskās politikas paņēmieni, pēc filozofa do-
mām, ir galvenie šķēršļi, kas attur inteliģenci no 
aktīvas piedalīšanās politikā morāli ētisku apsvē-
rumu dēļ. 

Roberta Mihelsa skaidrojums šai problēmai 
bija atšķirīgs: viņš norādīja uz sociālistisko jeb 
proletārisko partiju ierindas biedru neuzticēša-
nos «buržuāziskajai inteliģencei», bet Jureviča 
skatījuma perspektīva ietvēra pašu inteliģences 
pārstāvju attieksmi pret politisko partiju prak-
tisko darbību. Kaut gan Jureviča argumenti bija 
uzsvērti neitrāli, izvairoties nosaukt kādu partiju 
vārdā, ir saprotams, ka runa ir tieši par aktuālo si-
tuāciju Latvijā, nevis politikas teoriju vien. Tas re-
dzams arī divos konkrētajos piemēros, ar kuriem 
Jurevičs raksturo to, kā politiķu idejas uztver un 
pārveido sabiedrība, vispirms jau paši attiecīgās 
partijas biedri, kas, viņaprāt, parasti «salasās» no 
intelektuāli un morāli ne visai augstu stāvošiem 
vidusmēra ļaudīm: «Jūs, piemēram, varbūt ietei-
ciet izkopt nacionālo pašapziņu, bet Marijas ielā 
tas atbalsojas tādējādi, ka skan izdauzīto žīdu 
veikalu logi. Jūs propagandējiet taupību — Ma-
lienā kaut kur tūlīt pagastvīri nolemj skolotājam 
vasarā algu nemaksāt, bet lai tas iet pie saimnieka 
par puisi.» Tiesa, nosaucot šo parādību vienkārši 
par ideju profanācijas likumu, Jurevičs netieši at-
brīvo partijas ideologus no atbildības par rīcības 
programmas formulējumiem, a priori pieņemot, 
ka to izkropļošana ir neizbēgama. 

Tomēr Paula Jureviča rakstā atrodams arī šāds 
programmatisks apgalvojums: «Kas nicina poli-
tiku un politiķus, tas līdz ar to nicina valsti, kurā 
tas dzīvo, un nicina arī tās pastāvēšanu.» Šīs at-
ziņas kategoriskums var šķist pārāk abstrakts vai 
radikāls, taču tāda patiesi ir problēmas būtība, jo 
«velti kāds cer uzglabāt savu šķīstību, atturoties 
no tādas netīras un nepatīkamas lietas kā poli-
tika!» 

Moralizējošie argumenti, kas it kā pamato šādu 
atturību, patiesībā ir maldinoši un apliecina ne-
vis rūpes par politikas tīrību un godīgumu, bet ti-
kai paša nevēlēšanos zaudēt komfortu, ko sniedz 
ērtā novērotāja pozīcija. Jurevičs to dēvē par pa-
sivitātes egoismu. Politikas novērotāja kritiskā 
attieksme pret notiekošo bieži ir tikai līdzdalības 
šķietamība, jo tā pat necenšas politiku un poli-
tiķus ietekmēt, tikai labsajūtā konstatē faktu, ka 
viss ir slikti. Kā zināms, slikti piemēri mēdz būt 
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lipīgi, tādēļ šādi uzskati kļūst populāri un izpla-
tās ātri, sabiedrībai pieņemot tos kā acīmredza-
mu un pašsaprotamu patiesību. Un nostiprinās 
it kā taisnīgā morālajā sašutumā sakņota pārlie-
cība, par kuru Jurevičs ironiski raksta, ka «vienī-
gais, kas vēl vajadzīgs, ir — pārmest visus politiķus 
pār valsts kuģa bortu, lai tad no ļauniem lietuvē-
niem atbrīvotais valsts kuģis ar pilnām burām ie-
peldētu mūžīgās laimes un labklājības ūdeņos».

Šāda ilūzija ir bīstama, jo tā aizsedz apolitis-
kas nostājas liekulību. Pat tad, ja apzināmies, ka 
priekšstats par visu politiķu negodīgumu ir pār-
spīlēts, tā izplatīšana tālāk notiek it kā pati no 
sevis, radot negatīvu fonu politiskajai darbībai 
kopumā: atkārtot vispārinājumus ir vieglāk nekā 
iedziļināties konkrētās situācijās. 

Interesēties par politiku, pēc Jureviča domām, 
nozīmē uzņemties daļu atbildības par valsts lie-
tām. Atbildība ir politiskās līdzdalības saturs un 
arī tās galvenais kritērijs, vērtējot politiķu rīcī-
bu. Tādēļ likumsakarīgs ir filozofa secinājums: 
«Ja kāds saka: man nav vajadzīga nekāda politi-
ka, es tik gribu, lai man ļauj strādāt manu darbu, 
kopt manu veikalu, par citu man nav daļas, — tad 
šāds cilvēks pilnīgi līdzinās slavenai Krilova [fa-
bulas] cūkai, kas atzīst tikai gardās zīles, bet ozola 
pastāvēšanā neredz nekādu labumu.» Patērētāja 
attieksme pret politiku, kas ietverta jau zināma-

jā prasībā pēc maizes un izrādēm, ir eksistēju-
si vienmēr, un tikai īsās vēsturiskās atmiņas dēļ 
katra paaudze to atklāj kā mūsdienām vien pie-
mītošu. Un tāpat šai attieksmei vienmēr ir nāku-
si līdzi gatavība pakļauties manipulācijām, jo tas, 
kurš pieprasa no varas maizi un izrādes vai tikai 
mieru un kārtību, nesaistot šo prasību ar sevi, jau 
ir atdevis būtisku daļu no savas politiskās un arī 
personiskās brīvības.

Laikmeta maldi un konteksti
Paula Jureviča kaismīgā iestāšanās par inteliģen-
ces iesaistīšanos politikā atgādina vēl kādu viņa 
intelektuālā darba virzienu, kas aizsākās jau 30. 
gados un turpinājās arī pēckara trimdas apstāk-
ļos: tie ir centieni formulēt modernā latviešu na-
cionālisma kā politiskās ideoloģijas pamatus. Šo 
Jureviča darbības aspektu mūsdienās detalizēti 
pētījusi filozofe Elga Freiberga (1956—2014), kon-
statējot, ka demokrātijas un parlamentārās vērtī-
bas Jurevičam 30. gadu otrajā pusē vairs nešķiet 
nozīmīgas.5 Autobiogrāfijā, kas tapusi 60. gadu 
vidū, filozofs mēģināja norobežoties no viņam 
piedēvētā Kārļa Ulmaņa režīma ideologa goda6, 
lai gan viņa pirmskara publikācijas liecina par 
autoritārismam visnotaļ lojālu un pat to atbal-
stošu nostāju.

Tomēr 1931. gadā Jurevičs vēl iestājās par in-
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teliģences līdzdalību politikā, nenoraidot parla-
mentārismu un atspēkojot paviršo demokrātijas 
kritiķu uzskatus. Politiķi, viņaprāt, nav Dieva vai 
vēstures izredzētu vadoņu kastai piederīgi, tie ir 
cilvēki, kas «rūpes par valsts labklājību ir padarī-
juši par savu profesiju». Vienlaikus filozofs skep-
tiski vērtē iespējas adekvāti izvēlēties labāko po-
litisko partiju, izmantojot ierastos kritērijus, t. i., 
partiju programmas, jo tās «visām partijām ir lie-
liskas un bieži apbrīnojami līdzīgas», kā arī pre-
ses izdevumu veidoto «sabiedrības balsi», proti, 
publisko viedokli par kādu partiju, jo prese ir pā-
rāk tendencioza un labprāt tiražē sazvērestības 
teorijas un kūtriem lasītājiem tīkamo priekšstatu, 
it kā «valstī visi politiķi un valstsvīri rekrutētos 
tikai gandrīz vai no izbēgušiem katordzniekiem». 
Līdz ar to preses viedoklis ir tikpat subjektīvs kā 
atsevišķu autoritāšu personiskie uzskati par par-
tijām, kas tāpat ir atkarīgi no šo cilvēku intere-
sēm, simpātijām un aizspriedumiem. 

Jureviča izpratne par politikas veidošanu ir iz-
teikti funkcionāla. Nedaudz shematiski attēlo-
jot, tā ietver trīs galvenos faktorus: pūli, kas pa-
sīvi atbalsta kādu politisko virzienu, paļaujoties 
uz emocijām; inteliģenci, kuras uzdevums arī ir 
atbalstīt noteiktu politisko virzienu, bet darīt to 
apzināti un ar savu piemēru vairot šī virziena at-
balstītāju skaitu un ietekmi; «īstos» politiķus — 

valstsvīrus, partiju darbiniekus un žurnālistus 
(sic!), kuri «gan sava spēcīgā patriotisma, gan citu 
gara spēju dēļ izjūt sevišķu aicinājumu uz grūto 
un atbildīgo darbu». Nav nejaušība, ka šāds sa-
biedrības iedalījums ļoti atgādina Platona ideā-
lās valsts modeli. Iespējams, šajā gadījumā filo-
zofs bija nokļuvis paša vēlāk trāpīgi raksturotās 
provinciāli naivās attieksmes lamatās, nekritiski 
pārņemot klasiskās kultūras paraugu autoritā-
ti, tā izpaužoties «latviešu tieksmei uz «perfek-
cionismu» — gribai nebūt sliktākiem par Eiro-
pas [..] protagonistiem».7 Elitārisma vietā Jurevičs 
1931. gadā tomēr piedāvā tikai indivīda pieredzi 
jeb paša novērojumu un pārbaudījumu ceļu, kas 
spētu kritiski izvērtēt politiķu darbības cēloņus 
un sekas, lai pieņemtu lēmumu atbalstīt kādu no 
partijām un līdz ar to iesaistīties politikā.

Mēģinājums politikā savienot gan kritisko do-
māšanu, gan inteliģences kā noteiktas ideoloģijas 
pārstāvju mesiānismu acīmredzot radīja pamatu 
kādam salīdzinājumam, kas mūsdienās šķiet ne 
tikai maldīgs, bet pat skandalozs. Raksta nobei-
gumā Pauls Jurevičs modelē tolaik viegli iedomā-
jamu un aktuālu izvēles situāciju: «Pieņemsim, 
ka būtu jāizšķiras starp komunismu un fašismu. 
(Ar fašismu šeit precīzi saprotot Itālijā valdošo 
Benito Musolīni režīmu, nevis nacistu partiju 
Vācijā, kas tolaik vēl nebija sagrābusi varu — aut.) 
Var pilnīgi saprast, ja kāds saka, ka tas pilnīgi ne-
var piekrist ne vienam, ne otram. Bet, ja tomēr 
ir nepieciešami jāizšķiras [..], tad nav šaubu, ka šī 
puse inteliģentam cilvēkam var būt tikai fašisti. 
Tas izriet neatvairāmā kārtā, ja salīdzina ne tikai 
abu pretējo partiju programmas, bet arī rezultā-
tus, pie kādiem tās nonākušas. [..] Krievijā visi ir 
vergi un visvairāk inteliģentie, visas garīgās kul-
tūras vērtības iznīcinātas, notiek kalpošana vie-
nīgi materiālās kultūras elkam un tā pati pavisam 
nejēdzīgā un nesekmīgā veidā. Itālijā mēs turpre-
tim redzam uzglabātus visus seno paaudžu vērtī-
gos sasniegumus, redzam garīgo kultūru cienītu 
un veicinātu, bet materiālo kultūru un valsts lab-
klājību zeļam un plaukstam.»

Lai paliek šo apgalvojumu naivums, kas ir jo 
redzamāks tādēļ, ka Jureviča priekšstatus par 
abiem režīmiem tikai daļēji noteica paša piere-
dze Padomju Krievijā, taču ne Itālijā. Neko bū-
tisku šajā salīdzinājumā nemaina arī tas, ka arī 
sociologs Roberts Mihelss līdzīgā veidā tolaik 
rakstīja par oligarhijas vēsturisko nepieciešamī-
bu, kas vispilnīgāk izpaudusies Musolīni perso-
nā. Mūsdienu lasītājam, kurš zina 20. gadsimta 
vēstures traģisko pieredzi, jebkāda totalitārisma 
slavinājums var izraisīt vienīgi pretestību. Argu-
ments par laikmeta gara ietekmi tomēr ir pārāk 
abstrakts, tas nedod atbildi, kādēļ bija iespējama 
šāda «fašisma fascinācija» ne tikai masās, bet arī 
filozofa cildinātajā inteliģencē, ko pārstāvēja viņš 
pats. Cēloņi jāmeklē dziļāk.

Savā rakstā uzsverot, ka «politiskas idejas nav 
teorētiskas patiesības, bet vienmēr nosaka kādus 
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darbības mērķus», Jurevičs it kā tikai konstatē 
vispārzināmu faktu, ka politiskā prakse ir svarī-
gāka par teorētiskajām deklarācijām, kam varbūt 
ir tikai formāla nozīme. Tomēr tieši šeit slēpjas 
t. s. pragmatiskās jeb reālpolitikas bīstamība, par 
kuru Elga Freiberga raksta, ka «prāta vadīšana ti-
kai pragmatiskā virzienā saved Jureviču kopā ar 
viņa nopelto marksismu, neraugoties uz to, ka 
viņš meklē patvērumu ētiskajā ideālismā».8 Tra-
ģiskās situācijas paradokss kļūst pamanāms Lat-
vijas valstij liktenīgajā 1940. gadā. Autoritārajam 
režīmam, neraugoties uz ārkārtīgu varas resursu 
koncentrāciju, nebija pa spēkam pat mēģinājums 
ietekmēt ģeopolitiskās situācijas radītos apstāk-
ļus. Acīmredzot vēl pirms padomju okupācijas 
1940. gada pavasarī tika publicēts Jureviča raksts 
Inteliģences stāja9, kurā līdzās jau zināmajiem pār-
metumiem latviešu sabiedrībai par tās apolitis-
kumu un nacionālisma vērtības neizpratni filo-
zofs gluži izmisīgi aicina inteliģenci radīt tādu 
garīgās ticības un iekšējā spēka atmosfēru, kas 
pasargātu tautu izšķirošajā brīdī. 

Paula Jureviča atgriešanās pie tēmas par inte-
liģences lomu politikā 1940. gadā nav nejauša. Šī 
raksta tonis ir jūtami rezignēts, autoram labi ap-
zinoties, ka savulaik cildinātais vadonības prin-
cips nav radījis režīma propagandēto tautas vie-
notību, un tas redzams arī inteliģences apjukuma 
pilnajā un nedrošajā nostājā neilgi pirms valsts 
bojāejas. Domājams, Jurevičam vienlīdz skaid-
ri bija arī situācijas iekšējie cēloņi — ierobežo-
jot visas sabiedrības iespējas ietekmēt politiku, 
autoritārais režīms nepanāca tik bieži piesaukto 
«nacionālo disciplīnu» un saliedētību. Tās vietā 
kritiskajā brīdī bija radusies mākslīga un pat īsti 
neapjausta siena starp pilsonisko sabiedrību un 
valdību, kuras rīcību tā faktiski nespēja ietekmēt. 
Šī siena kļūst saskatāma skaidrāk, ja atceramies, 
ko Jurevičs rakstīja žurnālā Burtnieks jau 1931. 
gadā: «Tiešām, valsts iekārta, kurā mēs dzīvojam, 
nav jau radīta no kādiem kosmiskiem spēkiem, 
kas būtu arī uzņēmušies garantēt tās pastāvēša-
nu. Tā ir vienīgi cilvēku apzinīgo pūļu, bieži pat 
pašaizliedzīgas cīņas un pašupurēšanās rezul-
tāts.» Jurevičs uzskatīja, ka intelektuāļa pienā-
kums ir uzņemties atbildību par savu valsti. Taču 
pēc 1934. gada apvērsuma iespēju iesaistīties po-
litikā bija krietni mazāk. Iespējams, tobrīd tas 
daudziem šķita pareizi, jo valstī taču bija iestā-
jusies «kārtība». Cilvēks, kurš atsakās iesaistīties 
politikā, zaudē divkārt: tas zaudē morālās tiesī-
bas vērtēt politikas saturu, ja reiz tā uz viņu ne-
attiecas. Otrkārt, atteikšanās no līdzdalības poli-
tikā nozīmē atteikšanos no atbildības par savas 
valsts dzīvi un likteni, tātad arī — daļēju atteikša-
nos no atbildības par sevi.

Var iebilst, ka šodien galvenā Latvijas politikas 
problēma nav autoritārisma draudi, bet gan pil-
soniskās sabiedrības vājums un nespēja ietekmēt 
nozīmīgu procesu norisi. Nereti šos argumentus 
pavada piebilde, ka patiesībā būtu jāuztraucas 

par to, ka valsts šķietami ierobežo sabiedrības 
līdzdalības iespējas politikā vai vismaz tiecas to 
darīt. Šāda nostāja paredz, ka pilsoniskā sabied-
rība ir valsts pretstats un pirmās nostiprināšana 
ir iespējama tikai uz otrās rēķina — valstij būtu jā-
kļūst vājākai burtiskā nozīmē, lai sabiedrība kļū-
tu stiprāka.

Prasība pēc valsts dekonstrukcijas jeb izšķīdi-
nāšanas (dissolution) mūsdienu sociālajās zināt-
nēs ir kļuvusi par uzmācīgu tendenci. Kā uzskata 
Stenforda Universitātes pētnieki Mičels Dīns un 
Kaspars Villadsens, tā sakņojas kreiso intelek-
tuāļu mēģinājumos atgūt pašapziņu pēc 1968. 
gada studentu revolūcijas neveiksmes, kas to-
mēr neaizslaucīja prom Rietumu kapitālismu, 
tam pārdzīvojot arī visas padomju režīma inspi-
rētās valsts sociālisma formas Eiropā.10 Nav pa-
mata domāt, ka pagājušā gadsimta 70. gadu ra-
dikāļu dogmatiskais priekšstats par valsts un 
sabiedrības antagonismu ir tā panaceja, kas atri-
sinās mūsdienu politiskās problēmas. Turklāt tas 
nav tikai teorētisks jautājums par valsts izcelsmi 
un pamatojumu, ja uzlūkojam valsti kā pašas sa-
biedrības radīto telpu, kas nodrošina sabiedrības 
eksistenci. Bailes no valsts, kā šo sindromu ir no-
saukuši minētie autori, būtībā atsedz mūsdienu 
sabiedrības trauslumu, kas var izrādīties liktenīgs 
globālu satricinājumu laikmetā. Valsts stiprināša-
na nenozīmē kādas «sistēmas» kundzību pār in-
divīda tiesībām un brīvību — ja vien atceramies, 
ka valsts ir tieši tāda, kādu paši to veidojam.Ê

1 Šilde Ā. Latvijas vēsture 1914—1940. Valsts tapšana 
un suverēnā valsts. Stokholma: Daugava, 1976. 
688. lpp.
2 Jurevičs P. Inteliģence un politika. Burtnieks. 1931. 
Nr. 7. 577.—590. lpp.
3 Sk.: Treijs R. (red.). Latvijas Republikas prese 1918—
1940. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 308.—309. lpp.
4 Mihelss R. Moderno demokrātiju partijiskuma 
socioloģija. Rīga: AGB, 2004.
5 Freiberga E. Pauls Jurevičs un nacionālā ideoloģija. 
No: Krūmiņa-Koņkova S. (zin. red.). Kultūras 
identitātes dimensijas. Rīga: FSI, 2011. 11. lpp.
6 Pauls Jurevičs. No: Zeltiņš T. (red.). Pašportreti. 
Autori stāsta par sevi. Ņujorka: Grāmatu draugs, 
1965. 146. lpp.
7 Jurevičs P. Latviešu emocionālā attieksme pret 
Rietumu kultūru. No: Biezais H. (red.). Latviešu 
kultūra laikmetu maiņās. Stokholma: Daugava, 
1966. 17. lpp.
8 Freiberga E. Pauls Jurevičs un nacionālā ideoloģija. 
16. lpp.
9 Jurevičs P. Inteliģences stāja. Rīga: b.v., 1940. 
Pieejams: www.periodika.lv 
10 Dean M., Villadsen K. State Phobia and Civil 
Society. The Political Legacy of Michel Foucault. 
Stanford University Press, 2015.
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vēsture

Padomju okupācijas laikā masu saziņas līdzek-
ļi Latvijā cītīgi centās uzturēt mītu par «partijas 
un tautas vienotību». Ja arī laiku pa laikam pa-
rādījās informācija par «bandītiem» vai «pretpa-
domju elementiem», kas dzīvo tepat Latvijā, tad 
noteikti tikai kā «atsevišķi gadījumi». Turklāt tie 
noteikti darbojās «Rietumu specdienestu» uzde-
vumā, bija nokļuvuši «pretpadomju propagandas» 
kaitīgajā ietekmē vai arī viņiem bija «nepareiza» 
sociālā izcelšanās. Tā kā komunistu propaganda 
uzstāja, ka nekādu politieslodzīto Padomju Sa-
vienībā nav, visi šie «pretpadomju elementi», sa-
duroties ar PSRS represīvo sistēmu, protams, 
tika pasludināti par kriminālnoziedzniekiem. 
20. gs. 60.—80. gados caurmēra latvietis varēja vir-
tuvē nelielā draugu lokā izstāstīt kādu anekdoti par 
Brežņevu, pa kluso uzgriezt Amerikas Balsi, taču ne-
daudzi uzdrošinājās iesaistīties nopietnākās «pret-
padomju» darbībās vai pat veidot kādas neformā-
las grupas. Arī šo nelielo grupu aktivitātes bija ļoti 
atšķirīgas. Vieni propagandēja nacionālās idejas 
un laiku pa laikam centās kaut kur uzvilkt sarkan-
baltsarkano karogu, citi pavairoja un izplatīja «sa-
mizdatu», daži iespēju robežās uzturēja sakarus ar 
paziņām ārzemēs, vēl citi vēlējās reliģisko brīvību. 
Bieži vien šīs darbības bija savstarpēji saistītas, 
noteiktu robežu starp tām nemaz nevar novilkt. 
60.—70. gados dažādas «nacionālistiskas grupas» 
VDK aizturēja vai «profilaktēja» samērā bieži. Šīs 
kustības apjomu noteikt var tikai ļoti aptuveni, 
taču skaidrs, ka varas institūcijas centās to uzrau-
dzīt. Piemēram, VDK dokumentos rodamas ziņas, 
ka «1975. gadā republikas teritorijā izgatavotas 

un izplatītas 1145 pretpadomju un nacionālistis-
ka satura lapiņas, izdarīti 22 nacionālistiska rak-
stura uzraksti un nosūtītas 28 anonīmas apvai-
nojošas vēstules padomju un partijas iestādēm»1.  
Mežabrāļu jeb nacionālo partizānu bruņotā cīņa 
pret okupāciju praktiski pilnībā tika apspiesta jau 
50. gadu vidū, taču laiku pa laikam kaut kas līdzīgs 
mežabrāļu darbībai uzplaiksnīja arī vēlākajos ga-
dos.

Žurnālista Kaktusa iebiedēšana
Cēsu rajona laikraksta Padomju Druva žurnālists 
Tērmanis vietējā jauno literātu apvienībā bija pa-
zīstams ar pseidonīmu Kaktuss. Avīzes priekšnie-
cība par viņa spējām nebija augstās domās, tomēr 
šo to Kaktuss bija sadzejojis un avīzē arī nopubli-
cējis. 1978. gada 21. aprīļa vakarā pie viņa atnāca 
trīs ciemiņi — Valdis, Arvīds un Vitālijs. Negaidī-
tie viesi palīdzēja Kaktusam piemājas dārzā uzrakt 
dobi, tad kopā ar saimnieku iegāja mājā iemalkot 
pa glāzītei liķiera. Pēkšņi atskanēja tālruņa zvans, 
un nepazīstams zvanītājs teica, ka pēc divām stun-
dām būšot Cēsīs, un prasīja, lai Kaktuss ap to lai-
ku aizejot uz kafejnīcu Lauma. Kaktuss gan iebilda, 
ka zvanītāju nepazīst, bet tas atsaucās, ka pazīstot 
viņu tīri labi. Tobrīd Kaktusam likās, ka viņu grib 
iznerrot kāds draugs.

Pēc pāris stundām viņš devās uz norunāto tik-
šanos. Kafejnīcā padzēra kafiju, papļāpāja ar pa-
zīstamu meiteni par mākslas dienu izstādi Cēsīs 
un atkal izgāja ārā. Ievēroja, ka iepretī kafejnīcai 
uz ielas stāv gaišas krāsas žigulis. Kaktuss devās uz 
mašīnas pusi — vēlāk viņš īsti nespēja paskaidrot, 
kādēļ to darījis. Kad viņš piegāja pie automašīnas, 
nepazīstams jauneklis aicināja iekāpt. Saņēmis 
Kaktusa atteikumu, jauneklis saķēra žurnālistu aiz 
rokas un sāka vilkt uz mašīnas pusi. 

Kaktusam saucot palīgā, no mašīnas izlēca vīrie-
tis sejas maskā, un kopīgiem spēkiem žurnālistu 
iestūma mašīnā. Pamatīgs duncis pie ribām pārlie-
cināja Kaktusu, ka labāk nepretoties. Viņam aizsē-
ja acis, un mašīna izkustējās no vietas. Brauciens 
ilga aptuveni pusotru stundu. Kaktuss noprata, ka 
sākumā mašīna brauc pa šoseju, taču pēc kāda lai-
ka ceļš kļuva arvien nelīdzenāks, līdz beidzot auto 
iestiga dubļos. Joprojām ar aizsietām acīm, viņu 
ieveda kādās telpās, kas vēlāk izrādījās lauku māja.

Kad viņam atsēja acis, Kaktusa priekšā atradās 
ar sarkanu drēbi apklāts galds, uz tā rūtiņu papīra 
lapas un pildspalva. No aizmugures atskanēja brī-
dinājums neskatīties ne pa labi, ne pa kreisi.

Tam sekoja prasība, lai viņš uzraksta savu au-
tobiogrāfiju. Uzrakstītais nolaupītājus neapmieri-
nāja. Sākās stīvēšanās par to, kam autobiogrāfijā 
jābūt. Kaktuss centās iebilst, pēkšņi atskanēja šā-
viens. Lode viņu neskāra, taču pie Kaktusa mugu-
ras ik pa brīdim tika piebikstīts nazis. 

Nolaupītāji prasīja, kurus cilvēkus viņš pazīst 
no rajona partijas komitejas, kurus no rajona VDK 
nodaļas, laiku pa laikam atskanēja šāvieni, tika 
šauts arī ārpus mājas. Vēl pēc brīža uz galda tika 
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uzlikts galvaskauss un tam līdzās aizdedzināta 
svece:

— Redzi, tas kādreiz bija dzīvs cilvēks, pēc kāda 
laika arī tu tāds kļūsi, ja nestāstīsi patiesību, — 
viens no nolaupītājiem sacīja.

Kaktuss uzrakstīja visu, ko no viņa prasīja, arī to, 
ka turpmāk sadarbosies ar nolaupītājiem. Bija jau 
agrs nākamās dienas rīts, kad viņam atkal aizsēja 
acis un veda uz mašīnu. Izlaida netālu no mājas. 

Redaktora Sirmbārža nolaupīšana
1978.  gada 24.  aprīļa pēcpusdienā izdevniecībā 
Liesma ieradās gados jauns cilvēks un taujāja pēc 
redaktora Jāņa Sirmbārža (1937—2015). Dzejnieks 
Sirmbārdis, kurš recenzēja iesniegtos manuskrip-
tus un literātu aprindās baudīja zināmu autoritāti, 
tolaik bija pusmūžā, un izdevniecībā strādāja jau 
vairāk nekā 10 gadus.

Sirmbārdim šķita, ka jaunekli, kurš sevi dēvēja 
par jauno dzejnieku un runāja par konsultēšanās 
vajadzību, ir jau kaut kur redzējis. Sarunādamies 
abi izgāja no kabineta. Kāpjot pa kāpnēm, Sirm-
bārdis painteresējās, kur jauneklis publicējies, un 
nosauca dažu citu literātu vārdus, pie kuriem at-
nākušais jauneklis varētu vērsties.

Uz ielas redaktors jau grasījās doties uz trolej-
busu pieturas pusi, taču jaunais cilvēks piedāvā-
ja viņu aizvest ar mašīnu, parunāties, varbūt ie-
dzert kādu glāzīti konjaka. Redaktors pamanīja 
pie izdevniecības stāvam žiguli2, taču no vilino-
šā priekšlikuma atteicās. Tajā brīdī jaunekļa tonis 
strauji mainījās, viņš uzrādīja sarkanbrūnu  aplie-
cību3 un, sakot, ka ir no Valsts drošības komite-
jas, pavēlēja sēsties mašīnā. Pēkšņi pienāca vēl divi 
cilvēki un Sirmbārdi, kurš apjukumā pat nepreto-
jās, ātri iestūma automašīnas aizmugurējā sēdeklī. 
Redaktors nedroši painteresējās, par ko tiek aiztu-
rēts, un saņēma atbildes, ka «galā paskaidros» un 
«tu ņem kukuļus».

Sirmbārdis pamanīja, ka mašīna vis nedodas 
VDK ēkas virzienā, bet izbrauc Komjaunatnes 
krastmalā4. Viņš kļuva aizdomīgs un prasīja vedē-
jiem vēlreiz uzrādīt dienesta apliecību. Pie stūres 
sēdošais jauneklis pamāja blakussēdētājam. Tas 
atvēra diplomātu, izvilka no tā pamatīgu nazi un 
pavērsa pret Sirmbārdi. Redaktors iekliedzās, mē-
ģināja nazi satvert, sāka saukt pēc palīdzības un 
centās izkļūt no braucošās automašīnas. Taču pār-
svars nebija viņa pusē, un pēc īsa cīniņa redaktors 
tika «nomierināts». Visā šajā jūklī Sirmbārdis pa-
zaudēja brilles un aiz uztraukuma pat nepamanī-
ja, kurā virzienā viņi brauc. Auto jau ripoja ārpus 
pilsētas, līkumoja pa šauriem meža celiņiem, līdz 
apstājās.

Braucēji izkāpa no mašīnas. Kāds izvilka papī-
ra lapu un lika Sirmbārdim uzrakstīt, no kuriem 
jaunajiem dzejniekiem viņš ņēmis kukuļus. Tobrīd 
jau nedaudz atguvies pēc pirmā izbīļa, viņš ietie-
pās — nekādus kukuļus ņēmis neesot.

Kādu brīdi stīvējies, nolaupītais nosprieda, ka 
dzīvība tomēr ir dārgāka, un piekrita uzrakstīt 

— atlūgumu no darba. Mašīnas vadītājs draudī-
gi piekodināja, lai jau nākamajā dienā tāds tiktu 
iesniegts arī izdevniecībā. Vēl mazliet pabaidījuši 
Sirmbārdi, visi sakāpa mašīnā un devās atpakaļ uz 
Rīgu. Redaktoru aizveda gandrīz līdz pašām mā-
jām Sarkandaugavā.

Valdis
Valdis gleznoja un rakstīja dzeju, taču ar publicē-
šanu negāja gludi. Toties veicās citiem, kuru darbi 
no mākslinieciskā viedokļa bija pat mazvērtīgāki 
— publicēšana bija atkarīga no izdevniecības Lies-
ma redaktora Jāņa Sirmbārža. Vismaz tā domāja 
Valdis. Viņš uzskatīja, ka redaktors ļaunprātīgi iz-
manto savu dienesta stāvokli.

Arī vietējās avīzes žurnālists Kaktuss neraisīja 
Valdī simpātijas, jo bija stāstījis, ka Valdis nodar-
bojoties ar pretpadomju aģitāciju, un Valda sievai 
pat ieteicis sadedzināt vīra literāros sacerējumus. 
Vēl vairāk — Kaktusu Cēsīs uzskatīja par čekas gal-
veno informatoru. 

1978.  gada martā Valdis iepazinās ar Mārtiņu 
un Arni. Jauniegūtie paziņas ieinteresējās par viņa 
gleznām un dzeju un negaidīti izrādīja arī intere-
si par  Valda ienaidniekiem. Tā Valdis uzzināja, ka 
viņi nodarbojas ar stukaču pārmācīšanu un «ņem-
šanu ciet». Tika nolemts Kaktusu mazliet «pabai-
dīt».

1978.  gada 22.  aprīlī agri no rīta pie Valda ie-
radās Mārtiņš un paziņoja, ka viņi ar Kaktusu ir 
«nostrādājuši» visu nakti. Drošs paliek drošs, visa 
kompānija aizbrauca pie kādas Valda radinieces uz 
Valmieru. 

Pāris dienu vēlāk nolēma, ka jāķeras klāt Sirm-
bārdim — jāpanāk viņa aiziešana no darba izdev-
niecībā. Valdis ieteica kādam uzdoties par jauno 
literātu. 24. aprīlī puiši ieradās Rīgā, un Valdis pa-
rādīja Mārtiņam Sirmbārža darba kabinetu.

1978. gada bilance
Iepriekš minētais ir tieši ar literāro vidi saistītas 
epizodes no VDK izmeklētas krimināllietas, ku-
ras apjoms sasniedz 32 sējumus. Taču divu cilvē-
ku nolaupīšana nav vienīgais, ar ko nodarbojās tā 
sauktā Zilberta banda 1976.—1978. gadā. Apsūdzī-
bas rakstā un tiesas spriedumā izmeklēšanas re-
zultāti ir aprakstīti vairāku simtu lappušu garumā.  
Daži fragmenti no apsūdzības raksta:

«Naktī uz 1977. gada 7. novembri [..] aizdedzi-
nāja Cēsu 2. astoņgadīgās skolas mācību darbnī-
cu noliktavu.» Tā rezultātā šajā noliktavā sade-
ga karogi, vēlēšanu urnas, «uzskatāmās aģitācijas 
priekšmeti», 30  metru sarkana auduma un citi, 
«politiski» mazāk svarīgi priekšmeti.

«Naktī uz 1978. gada 11.  aprīli [..] nodedzināja 
Valsts autoinspekcijas kontrolposteņa būdu Jūr-
malā.»

«1978. gada 23. aprīlī, ap pulksten diviem nak-
tī, [..] Cēsu rajona Līgatnes ciematā pie Rīgas—Val-
mieras dzelzceļa līnijas [..] 15,9 metru attālumā 
no tilta, pa kuru Rīgas—Pleskavas šoseja šķērso 
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dzelzceļu, [..] novietoja zem sliežu savienojuma 
[..] spridzekli, [..] rezultātā notika sprādziens, tika 
sabojāta sliede, [..] kas varēja novest līdz vilciena 
katastrofai.»

«1978. gada 30. aprīlī [..] izstrādāja plānu izda-
rīt vilciena katastrofu Cēsīs, [..] sameklēja trīs zirga 
pakavus, [..] aizveda tos uz Cēsīm, lai tās pašas die-
nas vakarā [..] plānotā vietā uzmauktu uz sliedes 
[..] vilciena katastrofas izraisīšanai.» Plāns ar zirga 
pakavu izmantošanu vilciena katastrofas izraisīša-
nai tā arī netika īstenots, taču 1978. gada augus-
tā veiktā ekspertīze tiešām atzina, ka, «uzmaucot 
dzelzceļa sliedei trīs zirga pakavus, var izsaukt 
dzelzceļa ritošā sastāva noiešanu no sliedēm».

Lasot šos faktus, neatstāj šaubas — vai tiešām 
ar to visu nodarbojās parasti bandīti? Kāda jēga 
«parastam» bandītam nolaupīt pazīstamu literā-
tu vai mazpazīstamu žurnālistu, patirdīt viņu un 
pēc tam, neko neatņemot, palaist vaļā? Turklāt iz-
meklēšanā nepārprotami konstatēts, ka Sirmbār-
dis nolaupīts nolūkā pārtraukt viņa sabiedrisko 
darbību, bet Kaktuss «nolūkā pārtraukt arī viņa 
sabiedrisko darbību, tajā skaitā viņa iespējamos 
sakarus ar Valsts drošības komiteju». Tas nepa-
visam neatbilst neviena «parasta» laupītāja at-
tēlojumam. Tādam vajag naudu, vērtslietas u. c. 
praktiskas mantas, kuras iespējams ātri pārvērst 
naudā.

Kāda jēga «parastam» bandītam boļševiku ap-
vērsuma 60.  gadadienas priekšvakarā dedzināt 
noliktavu ar komunistu propagandas materiā-
liem? Kādēļ lai tāds dedzinātu Valsts autoinspek-
cijas posteni?

Tiesa, lietā netrūkst arī tādu nodarījumu ap-
rakstu, kuri tomēr jāsauc par krimināliem. Piemē-
ram, «naktī uz 1978. gada 21. aprīli [..] izdarīja ban-
dītisku uzbrukumu pilsonim [..] viņa dzīves vietā. 
[..] katrs vairākas reizes izšāva uz šo māju, lai pa-
nāktu, ka [..] nodotu bandas rīcībā 10 000 rubļu». 
Un tas nav vienīgais šāds gadījums. 

Vēl lietā atrodama epizožu virkne ar nozagtām 
vai apzagtām automašīnām — ne visas piederēja 
valsts iestādēm, un ne visas bija nozagtas «politis-
ki nozīmīgos» datumos.

Apsūdzības rakstā tas skaidrots stipri dīvaini: 
apsūdzētie «centās maskēt savu bandītisko dar-
bību ar politiskiem motīviem, lai iedzīvotāji to 
novērtētu kā politisku darbību». Kā izskaidrot 
«bandītisku darbību» un «politiskus motīvus», ko-
munistu propagandas materiālu dedzināšanu un 
parastu laupīšanu?

Lietu «taisīja» 13 VDK izmeklētāji, kuri lepo-
jušies, ka izspieduši grupas puišus «kā citronus». 
Tiesa Mārtiņam Zilbertam (1957) piesprieda 15 ga-
dus, Arnim Kanderam (1956) — 13, Robertam Tin-
tem (1959) — deviņus gadus, dzejniekam Valdim 
Atālam (1950) — piecus gadus. Zilbertu nosūtīja uz 
Sverdlovskas apgabalu, uz VOSTOKURALLAG, 
Kanderu — uz Komi, Tinti — uz Permas apgabalu. 
Kā īpaši bīstams Zilberts nometināts kopā ar slep-
kavām. 

Jautājumi un atbildes pēc 38 gadiem
Mārtiņš Zilberts, kurš minētajos notikumos ie-
saistīto puišu vidū bija uzņēmies līdera lomu un 
VDK izmeklēšanas materiālos dēvēts par bandas 
vadoni, pašlaik ir krietnā pusmūžā un dzīvo Latvi-
jā. Izvaicāts par pagātni, viņš stāsta: «Mūsu darbība 
70. gados balstījās mežabrāļu cīņas pieredzē, kuru 
guvām no bijušajiem leģionāriem, kas savulaik 
slēpušies mežā. Vīri no manis nebaidījās, neuzska-
tīja par provokatoru un brīvi stāstīja par pēckara 
laiku. Man bija pieejamas arī Latvijas neatkarības 
laika vēstures grāmatas. Zināju, kas Latvijas valsts 
bija, kā tā gāja bojā. No propagandas viedokļa pa-
domju laikā dzimis un audzis cilvēks nevarēja būt 
«pretpadomju elements», tādēļ mūsu rīcībai vaja-
dzēja skaidrojumu. 1986.  gada žurnālā Zvaigzne, 
kur publicēts mūsu grupas darbības apraksts če-
kistu interpretācijā, minēta mana it kā «nepareizā» 
sociālā izcelšanās — «Zilberta tēvs ir bijis kulaks, 
aktīvi sadarbojies ar vācu fašistiem». Taču es ne-
atceros tēvu, viņš bija sabeidzis veselību Vorkutas 
lēģeros un nomira, kad man bija trīs mēneši. Tie-
šā veidā viņa ietekmes nebija, netiešā — protams.» 
Viena no grupas iecerēm bijusi dzelzceļa kata-
strofas izraisīšana neilgi pirms 1. maija svētkiem, 
tāpēc 1978. gada 23. aprīļa naktī gatavojušies no-
laist no sliedēm vilcienu ar degvielas cisternām. 
Zilberts stāsta: «Bija svarīgi, lai kravas vilciena 
katastrofa notiktu ielejā līdzās šosejai. Ielejā il-
gāk būtu sastrēgums, augšā garāmbraucēji no ma-
šīnām to redzētu, un katastrofas faktu nevarētu 
noslēpt — vara pat liela apmēra katastrofas pama-
nījās totāli noslepenot. Tādēļ gribējām, lai blakus 
ir šoseja, lai cilvēki redz, lai sākas runas, ka me-
žabrāļi nolaiduši no sliedēm vilcienu. Tauta bija 
kaut kā jāuzmundrina.» Šis plāns tomēr netika īs-
tenots, jo VDK situācijas kontroli jau bija ņēmusi 
savā ziņā un trīs puiši tika saslēgti roku dzelžos.  
Uz jautājumu, kāda jēga bija nodedzināt autoin-
spekcijas posteni Jūrmalā, Mārtiņš Zilberts pa-
skaidro, ka tolaik Jūrmalā uzturējies Kosigins5, 
kuram bijis paredzēts braukt pa šo ceļa posmu. Pos-
teņa gruveši novākti pāris stundu laikā, arī zāle no-
krāsota zaļa, lai Kosigins neredzētu nodarītā pos-
ta sekas. Vietējiem partijniekiem «nācies pasvīst». 
Taču lietā ir vēl dažas epizodes ar skolas šķūnīšu 
dedzināšanu, arī datumiem, šķiet, nav bijusi ne-
kāda nozīme — 15. oktobris, 10. februāris. Zilberts 
atzīst, ka grupai pievienojies cilvēks no malas, 
kurš neesot kārtīgi pārbaudīts, tāpēc nodedzināts 
arī tas, «ko nevajadzēja». Principā dedzināšanas 
akcijas centušies pieskaņot zīmīgiem datumiem 
un vietām. Viņš arī izskaidro, ar kādu mērķi ap-
šaudījuši preču vilcienus: «Brauc garām vilciens ar 
saldēšanas iekārtām — tas nozīmē, ka ved gaļu, ci-
tus produktus no Latvijas ārā. Domājām — sašau-
sim, lai redz, ka no Latvijas uz Krieviju iet sašau-
ti vilcieni. Kaujas grupai visu laiku jābūt aktīvai. 
Ja turklāt redzamas arī sašautas ceļazīmes, cilvēki 
redz un saprot — kaut kas tomēr notiek... gribējām, 
lai būtu lielāks troksnis un pēc iespējas vairāk cil-
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vēku uzzinātu, ka ir grupa, kas kaut ko dara.»
Grupai bijis arī lielāks un skaļāks mērķis — «da-

būt Augustu Vosu6 iekšā kukuruzņikā7, aizvest uz 
Stokholmu un tur uzrīkot preses konferenci, lai 
pasaulei parādītu, ka latvieši cīnās pret komunistu 
jūgu». Tikusi ievākta informācija par Vosa uzdzī-
ves vietām, apzināts potenciālais lidaparāta pilots 
u. c. Taču aktīvās darbības 1978. gada aprīļa beigās 
(Sirmbārža un Kaktusa nolaupīšana, citas akcijas) 
raisīja pastiprinātu VDK interesi un rīcību, un, ka-
mēr grupa vēl tikai gādāja ieročus un krāja kau-
jas pieredzi, tās darbība jau bija apturēta. Ieroči un 
čekas stukaču kartotēka tikusi savlaicīgi paslēp-
ta mežā, tomēr 400 zaldātu pulks ar duramajiem 
slēpni uztaustījis. 

Politiskie vai kriminālie motīvi?
Kādam pilsonim puiši zvanījuši un prasījuši nau-
du, apšaudījuši viņa māju, bijuši uzbrukumi arī 
tādu cilvēku mājvietām, kuri nebija Komunistis-
kās partijas nomenklatūras pārstāvji. Kādēļ izvē-
lēti tieši viņi? Izrādās, grupas rīcībā bijusi nepa-
tiesa informācija — klīdušas runas, ka, piemēram, 
minētais pilsonis ir negodīgs dārzniecības ko-
operatīva vadītājs, ka viņam daudz naudas. Pui-
ši domājuši — lai padalās! Taču «iet pa taisno», 
prasīt naudu mežabrāļu akcijām arī nav varēju-
ši, tādēļ bijis jāņem citādā veidā. Šodien Zilberts 
atgādina, ka puišiem tolaik bijis tikai 20 gadu 
un ka šīs konkrētās darbības viņš neuzskata par 
grupas mērķiem atbilstošām. Tomēr norāda, ka 
lietot apzīmējumu «krimināls» nav adekvāti.  
«Vai vērsties pret okupantiem, masu slepkavām, 
viņu likumiem ir nelikumīgi? Jāskatās, kādēļ tas 
viss tika darīts,» saka Mārtiņš Zilberts. «Es toreiz 
uzskatīju, ka nepieciešams nostiprināt materiā-
li tehnisko bāzi, lai varētu izdarīt lielākas lietas. 
Apsūdzības rakstā ir teikts: mēģināja maskēties ar 
politiskiem motīviem. Pieņemsim, ka tiešām bijām 
bandīti. Ko mēs būtu ieguvuši, savu rīcību aizbildi-
not ar politiskiem motīviem? Čekisti zināja, ka ne-
darbojāmies naudas dēļ. Kad man konfiscēja man-
tu, atrada tikai vienas bikses un žaketi. VDK bija 
ieinteresēta mūsu cīņu nomelnot, mūsu grupas 
puišus pasludināt par kriminālnoziedzniekiem. 
Tas arī lielā mērā izdevās, jo arī mūsdienās oficiā-
lās iestādes neiedziļinās notikušajā pēc būtības.  
Pēc visām tām grāmatām, ko bērnībā izlasīju par 
Latvijas neatkarības cīņām, es nespēju pieņemt 
padomju okupāciju. Nevarēju necīnīties. Tolaik 
nedomāju, ka izdzīvošu. Ticēju Latvijas valsts ide-
jai, bet neticēju, ka kādreiz sagaidīšu valsts atjau-
nošanos. Ja būtu zinājis, ka brīva Latvija atnāks tik 
viegli, tad, iespējams, būtu tikai pretpadomju la-
piņas mētājis, rakstījis uzsaukumus vai tamlīdzīgi. 
Nebūtu ņēmies darīt ko tādu, ko var traktēt kā kri-
minālu. Viens otrs jau mūs toreiz centās atrunāt 
— sak, nedariet, puikas, muļķības. Ko jūs ar pieri 
mūrī skrienat! Mums uz to bija sagatavota atbil-
de: «Ja katrs skries ar pieri mūrī, tad mūris agri vai 
vēlu ieplaisās.» Tāds tolaik bija mūsu uzstādījums.»

Neuzskata par pretestību
Jaunības pārdrošībā paveiktais prasījis divpa-
dsmit Mārtiņa Zilberta mūža gadus, desmit no 
tiem pavadīti cietuma zonā Krievijā, pēc Gorba-
čova amnestijas vēl diviarpus gadi nometināju-
mā, faktiski zonā bez sargposteņiem. Dzimtenē 
viņš atgriezies tikai 1990. gada maijā, trīs nedē-
ļas pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas pa-
sludināšanas. Visur plīvojuši sarkanbaltsarka-
nie karogi, un Mārtiņš juties ļoti saviļņots. 1991. 
gada janvārī jau piedalījies Vecrīgas barikādēs.  
1992. gadā intervijā žurnālā Liesma viņš stāsta, ka, 
jo vecāks kļuvis, jo mazāk ticējis ieroču spēkam. 
Vēl zonā viņam šķitis, ka PSRS līdz katastrofai no-
vedīs dzeršana, bezsaimnieciskums un dubultā 
morāle un tā kalpos par impulsu pārmaiņām visā 
impērijā. Tomēr Latvijā kļuva par vienu no ze-
messardzes dibinātājiem un ieguva zemessardzes 
majora pakāpi — vēlāk iepriekš aprakstītās kri-
minālās sodāmības dēļ viņam nācās no tās aiziet.  
2000. gada maijā Reabilitācijas un specdienestu 
lietu prokuratūra Zilbertam atteica piešķirt na-
cionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, 
norādot, ka par tādām «atzīstamas personas, kas 
piedalījās bruņotā pretošanās cīņā pret okupācijas 
režīma militārajiem formējumiem un režīma ad-
ministrāciju; veicināja bruņotās un pagrīdes pre-
tošanās cīņu, sniedzot cīnītājiem materiālu pabal-
stu un citādu palīdzību, riskējot ar savu brīvību un 
dzīvību; propagandēja Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo pre-
si, uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklā-
ti vēršoties pret okupācijas režīmu, tā iedibināto 
kārtību un ideoloģiju, kā arī tie, kas notiesāti par 
politisko darbību vai pārliecību un ir reabilitēti». 
Mārtiņa Zilberta un viņa bruņotās grupas no-
ziegumos neesot neviena no pretošanās kustības 
darbībām un pazīmēm — tā raksta prokurore Inta 
Upmace. 

Gadu iepriekš Augstākā tiesa atteica Zilbertam 
reabilitāciju, pamatojoties uz Kriminālkodeksa 
pantiem, uz kuriem neattiecas Latvijas Republi-
kas 1990. gada likums «Par nelikumīgi represēto 
personu reabilitāciju». Lai arī Zilberts iesniegumā 
bija norādījis, ka visa viņa darbība līdz notiesāša-
nai bijusi vērsta uz pagrīdes pretokupācijas orga-
nizācijas izveidi un vienīgi šī iemesla dēļ izdarīti 
padomju likumu pārkāpumi, par kuriem tiesāts, 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pāvels 
Gruziņš savā atbildē norāda, ka arhīva krimināl-
lietas materiālos neesot apstiprinājuma šādiem 
apgalvojumiem. Izdarīt secinājumus par viņa rī-
cības motīviem bez papildu pārbaudes neesot ie-
spējams. Tāda nesekoja.

Šodienas skatpunkts?
Pēc šī stāsta izlasīšanas daudzi, iespējams, izjutīs 
zināmu apmulsumu. Vai tiešām daudzējādā ziņā 
bargi ierobežotajos, tomēr mietpilsoniski mierīga-
jos stagnācijas gados bijusi arī bruņota pretestība 
režīmam? Kā uz to raudzīties, kā to vērtēt šodien? 
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1 LVA PA, 101. f., 43. apr., 75. 
l., 22., 26.—29. lapa
2 Automašīnas Žigulis 
(Жигули) ražoja Toljati 
autorūpnīca. Žigulis 
bija viens no visvairāk 
izplatītajiem vieglo 
automašīnu veidiem 
Padomju Savienībā 20. gs. 
70.—80. gados
3 Uzrādīta tika elektriķa, 
nevis VDK darbinieka 
apliecība
4 Tagad 11. novembra 
krastmala
5 Aleksejs Kosigins 
(1904—1980), PSRS valsts 
un Komunistiskās partijas 
darbinieks, 1964.—1980. g. 
bija PSRS Ministru 
padomes priekšsēdētājs 
un PSKP CK Politbiroja 
loceklis
6 Augusts Voss (1919—
1994), LPSR valsts un 
Komunistiskās partijas 
darbinieks, 1966.—1984. g. 
bija LKP CK pirmais 
sekretārs
7 Par kukuruzņikiem 
(Кукурузник) PSRS 
pastāvēšanas laikā 
neoficiāli dēvēja nelielas 
biplāna tipa lidmašīnas, 
kuras parasti izmantoja 
lauksaimniecībā vai arī 
pasažieru pārvadāšanai 
salīdzinoši nelielā 
attālumā

Raksts tapis, izmantojot 
bijušās Valsts drošības 
komitejas arhīva 
1978. gada krimināllietas 
nr. 88 materiālus, kas 
uzkrāti Latvijas Valsts 
arhīvā, žurnālu Zvaigzne, 
Liesma un Mājas Viesis 
rakstus, kā arī Mārtiņa 
Zilberta stāstīto.

Pēc valsts atjaunošanas latviešu sabiedrības vēs-
turiskā atmiņa ir stipri mainījusies. Padomju uz-
spiestā vēstures skatījuma un tam pretējo, pus-
čukstus tālāk izplatīto individuālo atmiņu kamols 
ir daļēji atšķetinājies, tomēr tikai daļēji. Ja salīdzi-
nām ar 80. gadu beigām un 90. gadu sākumu, tad 
no demokrātiskās Latvijas valsts viedokļa daudzi 
okupācijas perioda procesi, notikumi, cilvēki ir 
«uzņemti» mūsdienu vēsturiskajā atmiņā, bet citi 
no tās «izsviesti ārā». Savukārt vēl vairāk ir to, kas 
mainījuši savu vietu Latvijas vēstures izpratnē un 
ieguvuši citu vērtējumu.  

Būtisks piemērs ir pēckara nacionālie partizāni, 
kuriem ir netiešs sakars arī ar šo stāstu. Tie — var-
darbīgi! — cīnījās pret okupācijas varu līdz pat 50. 
gadu vidum. Saprotams, ka padomju režīms me-
žabrāļus uzskatīja un sauca par bandītiem. Līdzī-
gas bruņotas pretestības kustības padomju režī-
mam pēckara gados pastāvēja arī Igaunijā, Lietuvā, 
Ukrainā. Šai traģiskajai, izmisīgajai cīņai nebija ne 
mazāko izredžu gūt panākumus, un līdz Atmodai 
tā sabiedrības vēsturiskajā atmiņā bija ielikta pavi-
sam tālā atvilktnē, kuru nemaz nevēra vaļā. Meža-
brāļi latviešu vēsturiskajā atmiņā 90. gados ieguva 
pienācīgu vietu: vēl dzīvos oficiāli reabilitēja, tiem 
piešķīra pretestības kustības dalībnieku statusu, 
tiem pienākas sabiedrības atzinība un cieņa. 

Okupācijas varas masu represiju posmam kopš 
50. gadu vidus sekoja ilgstošs relatīvs miers — sā-
kotnēji Hruščova «atkusnis», tad «sasalums», tad 
vairāk nekā 20 gadu «stagnācija». 

Lai arī tas bija «miers okupantu gaumē», tomēr 
varēja pamazām uzelpot — vairs nebija jābaidās 
par savu dzīvību un brīvību. Tikai ar vienu nosa-
cījumu: ja cilvēks rīkojās saskaņā ar režīma prasī-
bām un «turēja muti». 

Lielākā sabiedrības daļa, demonstrējot vismaz 
ārēju padevību, pieņēma šos nosacījumus, pretī 
saņemot individuālo drošību, vēlākos gados pat 
pieticīgu labklājību. Tajā pašā laikā jebkāda indi-
viduāla politiska nepaklausība tika sodīta, sākot 
ar tādiem neformāliem sodiem kā profesionālas 
karjeras nepieļaušana vai atskaitīšana no dzīvok-
ļu saņemšanas rindas, līdz pat formālai notiesāša-
nai par kriminālu nodarījumu (it sevišķi par Lat-
vijas PSR Kriminālkodeksa 65. panta pārkāpumu 
— pretpadomju aģitācija un propaganda).  

Tomēr, ilgstoši dzīvojot saskaņā ar šiem nosacī-
jumiem, arvien grūtāk kļuva nosargāt alternatīvu 
domu, iekšējo pretestības izjūtu — līdz viena tau-
tas daļa to zaudēja pavisam. Tādēļ ar laiku notika 
zināma apspiedēju un daļas apspiesto «saaugša-
na» — to var uzskatīt par kaut ko līdzīgu masvei-
da Stokholmas sindromam. Tam ir sekas arī mūs-
dienās — politiskajā elitē joprojām ir virkne vidēja 
līmeņa komunistu funkcionāru, kuri nav nedz 
skaidrojuši savas kādreizējās darbības, nedz at-
vainojušies par piederību okupācijas režīma va-
ras kodolam. Kolaborācijas tēma latviešu vēstures 
apziņā joprojām nav izrunāta, un, šķiet, tā īsti nav 
saprotams, ko ar to iesākt. Par to liecina kaut vai 

peripetijas ap VDK zinātniskās izpētes komisijas 
izveidi un darbību. 

Protams, bija arī cita sabiedrības daļa, kas, ārēji 
iztopot padomju režīmam, tomēr mēģināja uztu-
rēt sevī neatkarīgu domu, zināmu suverenitāti un 
mēģināja to varai grūti tveramā veidā nodemons-
trēt. Tomēr disidentu — precīzāk būtu viņus apzī-
mēt kā pretestībniekus —, kuri riskēja atklāti kon-
fliktēt ar režīmu, nebija daudz. Arī viņi pēc valsts 
atjaunošanas ir pamatoti cienīti un respektēti kā 
aktīvi mūsu nācijas sirdsapziņas uzturētāji okupā-
cijas laikā.

Iepriekš aprakstītais palīdz labāk saprast, kā-
dēļ Zilberta lieta daudziem arī šodien šķiet grūti 
vērtējama. Vardarbīga pretošanās okupācijas režī-
mam smacīgajā, bet principā mierīgajā stagnācijas 
periodā, kad lielākā daļa cilvēku bija iekārtojušies 
režīma noteiktajās struktūrās un darbojās pēc tā 
noteikumiem (arī ja liela daļa no tiem sevī uztu-
rēja iekšēju distanci), tomēr «izkrīt no rāmjiem».  

Līdzīgi acīmredzot domāja arī atjaunotās Latvi-
jas prokuratūra un Augstākā tiesa, kas 2000. gadā 
Zilbertam atteica reabilitāciju. Tolaik tur vēl strā-
dāja daudzi padomju režīma prokurori un tiesneši, 
kuri, domājams, uzskatīja, ka padomju likuma pār-
kāpums politisku iemeslu dēļ, lietojot vardarbību, 
ir jāvērtē tāpat kā demokrātiskas valsts likuma var-
darbīgs pārkāpums (kas ir pilnīgi atšķirīgas lietas, 
jo demokrātijā par saviem politiskajiem mērķiem 
ikviens principā var cīnīties nevardarbīgā veidā). 
Tādējādi viņi, droši vien paši to nemaz neapzino-
ties, turpināja sargāt iepriekš minēto «mieru oku-
pantu gaumē». Protams, Zilberta grupas vardarbī-
gā rīcība pret padomju varai lojāliem vai pat tuvu 
stāvošiem cilvēkiem (epizodēs, kurās netika ap-
draudēta to dzīvība un manta) režīma uztverē bija 
krimināla. Un tā to varēja uztvert arī sabiedrības 
daļa, kas vairāk vai mazāk bija saaugusi ar režīmu.

Vai šodien, ņemot vērā neapšaubāmi politiskos 
motīvus grupas rīcībā, kas vērsti pret okupācijas 
režīmu, būtu jādomā tāpat? To, ka motīvi bija po-
litiski, pierāda kaut vai fakts, ka grupas dalībnieki 
tiesas procesā uzsvēra savas rīcības politisko mo-
tivāciju, zinot, ka sodu tāpēc tikai vēl vairāk pa-
stiprinās. Jautājumu var uzdot vēl konkrētāk — vai 
mums šodien joprojām ar pietāti jāizturas pret bi-
jušās okupācijas varas (uzspiesto!) likumību?  

Interesanti, ko par to tiesībsargājošās iestādes 
teiktu tagad, pusotru gadu desmitu vēlāk, kura lai-
kā mūsu vēstures priekšstati un vērtējumi ir evo-
lucionējuši, daļēji atbrīvojoties no padomju varas 
veidotā uzslāņojuma.  

Šādu fiziskās pretošanās gadījumu PSRS pastā-
vēšanas nākamajos 35 gados pēc mežabrāļu kustī-
bas beigām bija ļoti maz, tādēļ Zilberta grupa va-
rētu būt diezgan unikāla. Katrā ziņā, domājot par 
latviešu tautas pretestību okupantiem, par pre-
testības vietu un lomu nācijas vēsturiskajā atmi-
ņā, par dažādajiem slēptās un atklātās pretestības 
veidiem, arī savdabīgajai Zilberta grupai būtu jāie-
ņem pienācīga vieta. Ê

Gints Zelmenis, Rudīte Kalpiņavēsture Bandīti vai pretestībnieki?
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apcere

Domuzīme ir viena no jaunākajām interpunkcijas 
zīmēm. Tekstos tā ienāca vēlu, toties strauji. 12. gs. 
itālis Bonkompaņjo da Siņja mēģināja ieviest pil-
nīgi jaunu pieturzīmju sistēmu, kurā bija tikai di-
vas zīmes – slīpsvītra, ar ko attēlot pauzi tekstā, un 
domuzīme, ar ko pabeigt teikumu. Taču ar mums 
pazīstamajām funkcijām domuzīme parādījās tikai 
18. gs., un nav vairs nosakāms, vai idejas autors ie-
dvesmojies no Bonkompaņjo vai tolaik jau gandrīz 
trīs gadsimtus pazīstamā Johannesa Gūtenberga 
izgudrojuma – defises. Katrā ziņā Samjuela Džon-
sona Angļu valodas vārdnīcā (Samuel Johnson, A Dictio-
nary of the English Language, 1755) tā lietota ārkārtīgi 
reti un aprakstīta atturīgi, citētais Džonatana Svifta 
piemērs ir pat vairāk nekā atturīgs:

«3. Rakstu zīme; līnija ——, ar ko apzīmē pauzi vai 
izlaistu vārdu.

«Mūsdienu valodā visa publicētā sēnalu litera-
tūra tiek salikta ar daudzām starpām un domuzī-
mēm.» (Svifts)»

Nieka 10 gadus vēlāk vācu izglītības reformētājs 
Heinrihs Brauns darbā Pamācība vācu valodmākslā 
(Anleitung zur deutschen Sprachkunst, 1765) jau raksta:

«Te varētu pieminēt arī pirms dažiem gadiem Vā-
cijā ieviesto un no angļiem aizgūto domuzīmi, ko 
lieto tādu vārdu priekšā, kuri satur ārkārtēju vai 
negaidītu domu, lai lasītājam liktu noprast, ka tāda 
ir gaidāma, vai arī, ja viņš to lasa skaļi, to ļautu no-
prast arī citiem. [..] Taču daži rakstnieki šo domu-
zīmi lieto tik pārspīlēti, ka tā gluži vai kļuvusi par 
apsmieklu.»

Līdz pat 20. gs. pēdējai desmitgadei domuzīmes, 
to veidi un atstarpes bija burtliču pārziņā un to 
pareizs lietojums piederēja pie amata prasmes. Si-
tuācija strauji mainījās 90. gadu sākumā, kad dau-
dziem, arī Latvijā, kļuva pieejami datori, katrs va-
rēja ne tikai brīvi radīt tekstus, bet arī tos publicēt. 
Jukums dažādu garumu domuzīmju un defišu lie-
tojumā kopš tā laika īsti nav mazinājies.

Dažas pārmaiņas notikušas arī pirms tam: pir-
mās brīvvalsts un Otrā pasaules kara laikā viscaur 
tika lietota garā domuzīme (—, angl. em dash), arī 
mīnusa zīmes funkcijā. Padomju laika izdevumos 
mīnusa zīme jau bija īsāka, īsās domuzīmes ga-
rumā (–, angl. en dash). Nu jau gadus 15 virsroku 
guvusi īsā domuzīme, to lieto arī jomas galvenā 

autoritāte Aina Blinkena Latviešu interpunkcijas 2. iz-
devumā (2009).

Visbiežākās kļūdas ir domuzīmes jaukšana ar 
defisi un nepareizs atstarpju lietojums. Aplūkojot 
mazliet izvērstāk, vēršu uzmanību uz to, ka do-
muzīme pieturzīmes (sintaktiskajā) funkcijā 
vienmēr lietojama ar atstarpēm:

izlaista vārda vietā («viens filmē tā, cits – šitā»);
palīgteikuma nodalīšanai no virsteikuma («Ja 

pamanītu – aiztriektu atpakaļ uz palātu.»);
atdalot savrupinātus teikuma locekļus («Raiņa 

Ave Sol – tā taču ir vesela kosmiska utopija.»);
starp atkārtotiem vārdiem (parasti komats);
tiešās runas vai piebildes atdalīšanai;
lai parādītu pārrāvumu tekstā, pauzi;
stilistiskai komata pastiprināšanai;
aiz uzskaitījuma vispārinoša vārda priekšā («Bet 

Vācijā slaveno sociālo valsti radīja Konrāds Ade-
nauers un Ludvigs Erhards – kristīgie demokrāti.»);

kā pāra pieturzīme  – lai atdalītu iespraudu-
mus, vispārinoša vārda izvērsumus, paskaidrojošas 
vai pamatojošas teikuma daļas u.  tml. («daudzas 
tradīcijas un ieradumi – sievu sišana, meitu lau-
pīšana, iešana panāksniekos – lielā pasaules daļā 
vairs nav īsti cieņā»). Domuzīme jāliek iesprau-
duma vai izvērsuma abās pusēs, ja vien neseko 
teikuma beigu pieturzīme vai semikols («viņa so-
ļošana pārvērtās ērmīgā dejā – pusčardašā un pus-
fandango.»).

Jāvairās vienā teikumā lietot vairākas savrupas 
domuzīmes – lai lasītājs tās neuztvertu kā pāri, kas 
no abām pusēm atdala iespraudumu.

Domuzīme tehniskā (vienotājzīmes) funk-
cijā (liecina, ka iesaistīti vismaz divi, nevis viens), 
vienmēr bez atstarpēm:

starp uzvārdiem norāda, ka tās ir vairākas perso-
nas (Molotova–Ribentropa pakts; Mīlenbaha–En-
dzelīna vārdnīca), atšķirībā no defises, kas liecina 
par vienu personu (Birznieks-Upītis);

«no–līdz» vietā (1.–5. jūlijs; vilciens Rīga–Sloka);
bez atstarpes lietojama arī mīnuszīme skaitļa 

apzīmējumā (–5), taču matemātisko darbību zīmes 
lietojamas ar atstarpēm (–10 – 5 = –15).

Defise (liecina, ka saistījums veido kaut ko vie-
nu), vienmēr bez atstarpēm:

dubultuzvārdos un saliktos vietvārdos (Rimskis-
Korsakovs, Kohtla-Jerve, Babītes-Slīperu purvs);

saliktos apzīmējumos (ķemmes-bedrīšu rotāju-
mi; angļu-latviešu vārdnīca);

burtu un ciparu grupās, kas kopā veido vienu 
apzīmējumu (auto reģistrācijas numurs AA-4321; 
T-krekls; e-pasts; pasta indekss LV-1050);

vārdu pārnesumos vai dalījumā pa zilbēm (si-
mul-akrs, viegl-at-lēts, strūkl-aka);

vārda daļu izlaidumos (b-ba; lejas- un augšvācu);
defisi nav vēlams lietot pielikuma piesaistīšanai 

(parazītaugs vai parazītisks augs, nevis augs-para-
zīts).

Katrā ziņā vienā tekstā, grāmatā, žurnālā būtu 
jāizmanto viens domuzīmes veids, un tas jānošķir 
no defises lietojuma. Ê

Domuzīme 
vai defise?

Arturs Hansons


