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ievads

Laiks starp ziemu un pavasari kādreiz tika uz-
skatīts par īsto gadumiju. Mainoties gadalaiku 
ritmam, dabā un cilvēkā sākas jauna dzīve, ko 
pamanām gan ārpasaules ainavā, gan sevī. Do-
muzīme turpina sākto gaitu. 

Laikmetā, kurā dzīvojam, nemitīgi izskan da-
žādi jautājumi, pat nedomājot par to, vai iespē-
jams saņemt vai sadzirdēt atbildi. Vai pasaule 
vienmēr ir bijusi skaista un briesmīga vienlai-
kus? Iespējams, neesam to pamanījuši, ietverot 
skatienā tikai vienu vai otru esamības pusi. Dzī-
ve nav tikai rāma kontemplācija par ainavā re-
dzamo un sajūtamo.

Literatūra allaž ir apzinājusies īstenības tra-
ģismu. «Tā nu mēs laužamies uz priekšu kā lai-
vas pret straumi un nemitīgi tiekam sviesti atpa-
kaļ pagātnē» — ar šiem vārdiem beidzas Frānsisa 
Skota Ficdžeralda Lielais Getsbijs. Vai šajā atzi-
ņā rodams kritisks sava laikmeta vērtējums, vai 
varbūt tajā atbalsojas tikai pieredzes radīta pār-
laicīga rezignācija? Atbilde būs atkarīga no tās 
apziņas ainavas, kas veido mūsu pasaules uztve-
ri. Un katra atziņa arī ir jauns sākums, pat ja tā 
izteikta teksta noslēgumā. 

Bet ko iesākt ar to straumi, kas nemitīgi sviež 
mūs atpakaļ pagātnē? Nav iespējams dzīvot 

pretstraumes ārdošajā laukā, jo patiesībā laika 
pretestība ir ilūzija. 

Nākotnes pārsteigums, atmiņas par agrāko 
pieredzi un tagadnes apzināšanās. Cilvēka dzī-
ves trīsvienība — pagātne, tagadne un nākotne 
— kļūst saprotama tikai valodā, ļaujot ikdienā 
aptvert laika relativitāti arī bez fizikas formulu 
palīdzības. Valoda ir mūsu esamības vide, valoda 
atklāj laika būtību, nenojaucot tā slāņu robežas, 
tikai parādot šo robežu nosacīto dabu. Pagātne 
ir klātesoša valodā līdz ar pārējām cilvēka laika 
dimensijām, tādēļ dzīvot pagātnē nav iespējams 
vairāk kā dzīvot tagadnē vai nākotnē. Ainava aiz 
loga un laiks, kurā dzīvojam, iegūst nozīmi, ie-
nākot mūsu apziņā, un arī šīs pārvērtības būtī-
ba ir rodama valodā. Tā padara iespējamu jēgas 
apzināšanos, tā pārvērš domu par zīmi — vārdu, 
novelkot robežu starp eksistences inerci un dzī-
ves piepildījumu.

Nesen atklātie Visuma čuksti kaut kur bezgalī-
bā atgādināja par kādu sajūtu, ko pazīst ikviens, 
kas atminas savu bērnību. Dažkārt pat paviršas 
metaforas tēlainība atklāj kādu pārsteidzošu li-
kumsakarību. Pasaules valoda, ja tāda pastāv, 
vienmēr ir bijusi tepat līdzās. Kad tā ieskanējās 
arī latviski, mēs ieguvām iespēju apzināties pa-
šiem sevi. Arī ainava ir cilvēka esamības ietvars, 
un tā robeža ir apvāršņa līnija, horizontāle, kas 
prasa turpinājumu, tāpat kā domuzīme tekstā 
liek turpināt aizsākto. Dzīves turpinājumu va-
lodā un literatūrā, sarunās par būtisko tagadnē 
un pagātnē vēlamies sniegt jums, lasītāji, šā gada 
ainavu apgūstot. Ê
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Jana Egle (1963) dzīvo 
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žūrijas galvenās balvas 
laureāte. Ceļā pie 
lasītājiem ir pirmais 
stāstu krājums. 

proza

Agate sparīgi minas ar velosipēdu pa saulaino 
meža celiņu. Dibena vaigi melnajās triko biksēs 
trinas gar sēdekli kā gruntīgi rupjmaizes klaipi. 
Elpu Agate ievelk caur degunu, bet izpūš pa muti 
kā baltus dūmu mutuļus. Kailsals nav tik stiprs kā 
pagājušajā nedēļā, tomēr seju dzeldē.

Jūrnieks dzīvo trīs kilometrus no pagasta cen-
tra. Dūšīgajai četrdesmitgadniecei ar riteni nie-
ka piecpadsmit minūtes, ko braukt. Agate ved 
Jūrniekam maizi, cepamo eļļu, auzu pārslas un 
cigaretes. To visu Jūrnieks pasūtīja. Un uz sava 
rēķina viņa ir nopirkusi vecajam gabalu kūpi-
nāta speķa. Agate zina, ka Jūrniekam tas ļoti iet 
pie dūšas. Balto speķa mīkstumu ar smalki sa-
grieztu ķiploku viņš liek uz rupjmaizes, bet sā-
ļās ādiņas zelē, visu dienu pa muti viļādams.  
Taču pats nekad neprasa, viņš ir neciešami tau-
pīgs, varētu pat teikt — skops. Un kur tad to sa-
taupīto pensiju liks? Ne bērnu, ne kādu citu radu 
nav. Bet Agatei par to nav daļas. Viņai par Jūrnie-
ka kopšanu un pieskatīšanu maksā pagasts. Aga-
tes vīrs Valters ir tālbraucējs šoferis, nedēļām ilgi 
nav mājās, un viņai īsti nav, ko darīt, par ko rū-
pēties. Bet nu divas reizes nedēļā viņa kāpj uz ri-
teņa un dodas uz Kalna Lūkiem pie Jūrnieka. Tas 
nav grūti, gandrīz visu viņš dara pats, tikai pār-
tika jāatved, jāsanes malka un grīdas jāuzmazgā. 
Un jāparunājas.

Caur krūmājiem jau vīd Kalna Lūku mājas gals, 
Agate nogriežas no priežu skujām piebirušā celi-
ņa un iebrauc pagalmā. Atslej riteni pret kailo ce-
riņkrūmu sētas vidū, paņem somas un dodas uz 
māju. Iekšpusē uz palodzes sēž Pirāts, Jūrnieka 
melnais, vienacainais kaķis, un vēro viņas rosīša-
nos. Agatei nākot tuvāk, kaķis ceļas pakaļkājās un 
ar abām priekšķepām skrāpē stiklu, ātri, ātri, ar-

vien ātrāk. Agate pārvelk ar cimdu pār rūti. Pirāts 
pieglauž ausis un skrāpē vēl izmisīgāk. Agate sa-
meklē atslēgu, bet nevar iedabūt caurumā. — Kas 
tad nu? — viņa noburkšķ. Pieliekusies mēģina sa-
skatīt, kas par vainu, bet neko neredz. 

— Pirāt, ej saki Jūrniekam, ka esmu klāt! — viņa 
uzsauc runcim. 

Pirāts savādā balsī ieņaudas un atkal sāk skrā-
pēt. Agatei te kaut kas nepatīk. Ar cimdoto roku 
kādu brīdi dauzījusi pa durvīm, viņa brien cau-
ri noziedējušo, apsarmojušo miķelīšu stublājiem 
pie Jūrnieka istabas loga. 

— Jūrniek, te es, Agate, — viņa sauc, prātīgi bun-
godama pa stiklu. Neviens neatbild. Jūrniekam ir 
slimas kājas, pa istabu gan viņš staigā un labā lai-
kā arī pagalmā vēl iziet ar krāģīti. Taču nekur tā-
lāk aiziet nevar. Agate sāk uztraukties. Viņa klau-
vē pie visām rūtīm, saukdama Jūrnieku. Atbildes 
nav, aiz logiem pavīd tikai Pirāta vienīgās acs iz-
misīgais skatiens. 

Apgājusi apkārt mājai, Agate uzkarina somas 
atpakaļ uz riteņa ragiem. Izvelk no siltās virsja-
kas kabatas telefonu un salstošiem pirkstiem sa-
meklē sarakstā feldšeres numuru. 

— Mudīte? Klausies, es pie Jūrnieka atbraucu, 
bet netieku iekšā. Man tādas nelabas aizdomas. 
Vai nu ļoti slims, vai... — viņa apraujas.

— Skaidrs, — Mudīte attrauc ierasti lietišķajā 
balsī, — tūlīt būšu.

Agate vēlreiz mēģina iedabūt atslēgu caurumā, 
taču neizdodas. Viņa cenšas sev iestāstīt, ka Jūr-
nieks vienkārši guļ ciešākā miegā. Taču tā vēl ne-
kad nav bijis. 

Baltais golfiņš jau drīz klusi iežūžo pagalmā, 
un feldšere sārtiem vaigiem izkāpj no mašīnas. 

— Tu viena pati? Kā tad tiksim iekšā? — Agate ir 
nesaprašanā.

— Kaut kas jādomā, — Mudīte, kā vienmēr, spa-
rīga. — Manējais guļ sadzēries, neiedomājos kādu 
citu veci pasaukt līdzi.

Kamēr Mudīte neveiksmīgi bakstās pa to pašu 
atslēgas caurumu, Agate klusēdama stāv blakus. 
Tad vēl vienu reizi izstaigā viņai līdzi gar visiem 
logiem. Mudīte izrādās acīgāka par Agati. 

— Re, šito noteikti var izgrūst. Rāmis tik tikko 
turas, — un viņa aizskrien līdz mašīnai pēc laužņa. 

Logs tiešām turas tikai vienā eņģē un Agates 
pašas uz ziemu pielīmētajās papīra strēmelēs. 
Pēc pāris stingrākiem rāvieniem rāmis ar stiklu 
krakšķēdams ir ārā, un pa loga aili ņaudot izme-
tas Pirāts. 

— Pirāt, Pirātiņ! — Agate pasper pāris soļu pakaļ 
izbiedētajam zvērēnam, bet Mudīte viņu apsauc. 
— Nekas tam kaķim nenotiks, kāpjam iekšā. 

Agatei bail, bet logs nu ir izgāzts. Viņa pieveļ 
pie vaļējās ailes malkas bluķēnu un paskatās uz 
Mudīti. Mudīte pakāpjas, apsēžas ailē, pārmet 
kājas pār palodzi un iekšā ir. 

— Nu? — viņa aicinoši uzrunā Agati.
Agate nopūšas, tāpat apsēžas uz palodzes, arī 
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Jana Egleproza Aiziet jūriņā

pārmet kājas, tikai lēnāk un pa vienai. Arī viņa nu 
ir iekšā. 

Agate iet pa priekšu. Viņas iziet cauri lielajai 
tukšajai istabai, kur uz grīdas sabērti āboli un gar 
sienām izvilktajās auklās karājas smaržīgas zāļu 
tēju buntītes. Aiz tās abas nonāk virtuvē. Agate 
uzliek roku uz plīts čuguna virsmas. Kurināts nav 
vismaz diennakti. Tad viņas ieiet Jūrnieka istabā. 
Jūrnieks guļ savā gultā uz muguras, acis ir ciet, un 
Agate vēl mazu brītiņu cer un tic, ka viņš ir tikai 
aizmidzis. 

— Jūrniek, mosties, — viņa nedroši saka, bet, 
uzlikusi plaukstu uz veča krūtīm, cauri segai sa-
jūt dīvainu tukšumu un sabijusies atrauj roku. — 
Mudīt, viņš ir beigts, — Agate izdveš caur asarām. 

Feldšere lietišķi izvelk no kabatas fonendosko-
pu, iesprauž galus ausīs, atmet Jūrniekam segu, 
plaši atpogā viņa kreklu un brīdi klausās. Tad pa-
māj ar galvu.

Jūrnieks guļ gultā ar kailām krūtīm. Agate ska-
tās uz plakanajiem, krunkainajiem ādas maisiem, 
kas nekustīgi nokarājas gar Jūrnieka ribām, un 
viņai gribas kaukt balsī. 

Mudīte apčamda Jūrnieku no visām pusēm. 
Aptausta rokas un kājas.

— Izskatās, ka nav sen, zem pakauša vēl maz-
liet silts, un stinguma arī nav. Kā šim bija vārds? 
Esmu piemirsusi, viņš jau pie manis nenāca, — 
Mudīte, apsēdusies pie galda un izvilkusi piezīm-
ju grāmatiņu, gatavojas pierakstīt ziņas miršanas 
apliecībai.

— Biruta. Biruta Lūka, — Agate klusi saka.

«Es gribēju, lai visi mani sauc par Ēriku. Tas 
man likās tāds kārtīgs vīra vārds,» Jūrnieks stās-
tīja, kad viņas abas kopā pētīja vecas fotogrāfijas. 
«Bet viņi sāka mani saukt par Jūrnieku.» — «Kāpēc 
par Jūrnieku, tu esi braucis uz kuģa?» Jūrnieks pa-
smaidīja. «Nē, man ir jūras slimība. Pie mazākās 
šūpošanās zivis jābaro. Darbnīcās strādāju par 
mehāniķi, kādu brīdi «kačegarkā» par kurinātāju. 
Visādus darbus darīju. Bet man bija mode katra 
vārda galā teikt: «Aiziet jūriņā!» Sākumā smieda-
mi saukāja, bet tad pielipa, un es ar to biju mierā.»  
Agate skatījās bildē uz mazo meitenīti punkto-
tā kleitiņā, šaurām atlasa lentēm gaišajos matos. 
Kalsna, nopietna sieviete platiem vaigu kauliem 
piekļāvusi savu vaigu mazās apaļajam vaidziņam. 
Foto otrā pusē ar tinti rakstīts: «Birutiņas 3 g. 
dzimš. d. (13.XI.1944.)» Citur stūraina pusaudze 
klases kopbildē. Jau ar bizēm, bet uzrautiem ple-
ciem un ieslīpu smīnu. Un pavisam puiciskiem 
ceļgaliem zem paīsās skolas kleitas ar melnu 
priekšautu. «Te tu izskaties dusmīgs,» Agate tei-
ca. «Es biju. Es visu laiku biju dusmīgs, lai Dievs 
man piedod,» Jūrnieks pazemīgi atbildēja. «Par 
ko?» Agate jautāja. «Nezinu. Un es kāvos. Meite-
nes situ par to, ka viņas bija skaistas, man gribē-
jās pieskarties viņām, un es situ. Puikas gribēja 
pieskarties man, manām bizēm, maniem knapi 
pasprukušajiem pupiem, un es situ vēl niknāk.»

Mudīte vārdu ir pierakstījusi.
— Personas kodu nezini?
Agate pavelk galda atvilktni. Tur guļ Jūrnieka 

pase. Agate pasi iedod Mudītei un zem tās ie-
rauga aploksni, uz kuras rakstīts: «Agatei.» Caur 
pieri pamet skatienu uz Mudīti un, redzot, ka tā 
iegrimusi rakstīšanā, nemanāmi iebāž aploksni 
kabatā. Tad iziet līdz ārdurvīm un pamēģina at-
slēgu iedabūt no iekšpuses. Nekā. Laikam aizsa-
lis. Agate iet atpakaļ uz istabu.

Mudīte, visu sarakstījusi, skatās uz Jūrnieku.
— Paklau, mums viņu vajag nomazgāt un ap-

ģērbt, lai ir padarīts. Zārks viņam te kaut kur bē-
niņos nestāv? 

— Nestāv gan, — Agate attrauc un iet pie drēb-
ju skapja lūkot, vai ir kas pēdējam brīdim piemē-
rots. Skapis gandrīz tukšs. Daži pāri zeķu, daži 
veļas gabali. Divas audekla garās bikses un pā-
ris treniņbikšu. Viens rūtains krekls un kaudzīte 
«tjeļņažku» — svītraino matrožu kreklu. 

— Nu, šitie jau nederēs, — Agatei pār plecu ska-
pī lūrēdama, nopūšas Mudīte. — Labi, uzliec sildīt 
ūdeni, es pa to laiku aizbraukšu līdz mājām kādu 
drēbi pameklēt. Tev nebūs bail?

— Nē tak, — Agate sajūtas pateicīga, ka varēs vēl 
brīdi pabūt ar Jūrnieku divatā. — Brauc, es te pie-
kārtošu.

«Tev nebija grūti visu mūžu vienam dzīvot? 
Negribējās būt ar kādu?» Agate reiz izprašņāja 
Jūrnieku. «Un kā tu domā?» viņš mierīgi, cigareti 
kūpinādams, atjautāja. Un tad turpināja: «Tu gri-
bētu dzīvot ar tādu kā es?» 

Agate apjuka. Atmiņā atausa bērnība — šo dī-
vaino cilvēku mūžam svītrainā kreklā redzēda-
ma veikalā vai kur citur, viņa nekad nevarēja sa-
prast, tā ir sieviete vai vīrietis. Un Agatei bija bail, 
tieši tāpēc ka neko nevarēja saprast. «Es biju do-
mājusi, vai tev negribējās vīrieti,» viņa izstostīja. 
«He, tu mani par kaut kādu zilo turi, vai?» Jūr-
nieks smējās, galvu atgāzis. «Ej tak tu ratā,» Agate 
sasarkusi atcirta un ķērās pie grīdas mazgāšanas.

Agate ir iekūrusi plīti un salikusi uz tās ūdeni 
skārda spaiņos. Mājā ir kļuvis siltāk, un kaut kas 
mīksts pieglaužas pie kājām. Satrūkusies Agate 
noslauka acis. Pirāts ielec viņai klēpī un saritinās. 
Agate glāsta runci, taču viņš nemurrā, tikai pie-
kļaujas vēl ciešāk. Drīz vien pagalmā atkal dzird 
ierūcam mašīnu. Agate noliek kaķi uz krēsla un 
dodas uz istabu pie izgāztā loga. Mudīte vispirms 
padod Agatei saini ar drēbēm, tad pati veikli ie-
rāpjas mājā.

Mudīte jau kādu reizi ir apmazgājusi nelaiķi, ar 
lietpratīgu aci viņa izpēta telpas un atrod pagaru, 
platu solu. 

— Agate, šito nesam uz virtuvi. 
Atnesto solu Mudīte pārklāj ar palagu, viņas 

saliek apkārt spaiņus ar ūdeni un dodas uz ista-
bu pēc Jūrnieka. Mudītei līdzi ir arī lielās šķēres, 
viņa prasmīgām kustībām pārgriež Jūrnieka siltās 
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apakšbikses, pēc tam, sazvēlusi nelaiķi uz sāna, 
arī krekla muguru, lai vieglāk novilkt. Agate ne-
paspēj attapties, kad ar saucienu — «ķeries pie kā-
jām!» — Mudīte ir satvērusi Jūrnieku aiz pleciem, 
un pa abām viņas ātri vien kailo ķermeni nogul-
da virtuvē uz sola. Mudīte šļakstās ar ūdeņiem un 
ik pa laikam spainī skalo sūkli, bet Agate neska-
tās. Viņa nespēj uzlūkot šo svešo vecās sievietes 
ķermeni. Tas viņu biedē, jo reizē ir Jūrnieks un 
nav. Agatē mostas bērnības bailes, un viņa cīnās 
ar vēlmi bēgt.

— Man šķūnī stāv viens zārks, — Mudīte saka, 
slaucīdama rokas. — Mātei bija divi, viņai vispār 
bija fetišs uz savām bērēm. Tik un tā paspēja no-
mirt neizlēmusi, kurš ērtāks. 

— Tu tak neatvedi?
— Vai tev prāts, kā es mašīnā ieceltu? Taču mēs 

varam Jūrnieku aizvest, kad saģērbsim. Kapi 
vienalga centrā.

Agate īsti nezina, ko teikt, pa to laiku Mudī-
te velk ārā no saiņa mirstamās drānas. Jūrnieks 
guļ un smaida, un tas nav bērnības bildes nik-
nais smīns. Mudīte izņem garas kokvilnas zeķes, 
čībām līdzīgas kurpes, melnu aizmugurē pārlie-
kamu un apsienamu kleitu ar stāvu apkakli un 
galvas lakatu melnbaltā rakstā. 

— Mudīt! — Agatei aizraujas elpa. — Tu esi tra-
ka? Jūrniekam kleitu?

— Nu gan brīnumi! — Mudīte pikti iesprauž ro-

kas sānos. — Es esot traka! Es, nevis viena nojū-
gusies bāba, kas visu mūžu izliekas par veci! Kāda 
viņam starpība, tāpat ieraks zemē un sapūs ar vi-
sām panckām! 

Tad turpina jau mierīgāk: 
— Šitā man ar’ no mātes. Mirstamkleitas viņai 

bija četras.
Jūrnieks guļ kails uz garā sola, krūtis nokarā-

jas, un sirmais kaunums, pacēlies augstāk par ie-
kritušo vēderu un izspīlētajiem iegurņa kauliem, 
nežēlīgi apliecina viņa piederību pie kleitu val-
kātājām. 

«Kad bija jāiet kolhozā kartupeļus rakt vai bietes 
ņemt, es varēju vilkt garās bikses. Toreiz jau meite-
nes visu laiku biksēs nestaigāja kā tagad. Kad māte 
neredzēja, sabāzu bikšu priekšā lupatu vīkšķi un 
grozījos gar spoguli,» Jūrnieks atkal smējās platu 
muti. Agatei svila vaigi, klausoties Jūrniekā. «Jūr-
niek, tu zini, ka tagad taisa tādas operācijas? No-
griež krūtis un piešuj to, kas starp kājām.» Bet Jūr-
nieks tikai smējās un ķircinājās: «Ko, ko tur piešuj?» 
— «Varētu padomāt, ka tu nesaprati,» Agate iepīka. 
«Nujā, meitēn,» Jūrnieks kļuva nopietns. «Varbūt 
es to būtu gribējis, bet varbūt ne. Es jau nesapratu, 
kas man vainas. Kamēr mamma bija dzīva, man ne 
prātā nenāca, ka es esmu vīrietis. Man tikai pati-
ka meitenes un garās bikses. Un riebās savas krūtis 
un mēnešreizes. Bet zini, tajos laikos ballēs dejoja 
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meitenes ar meitenēm. Gan valsi grieza, gan spie-
dās viena otrai klāt. Un, kad es pārstāju kauties, 
gāju uz ballēm,» viņš pasmaidīja. «Man šķiet, ka tev 
ir bijusi bēdīga dzīve,» Agate nedroši ieteicās. Jūr-
nieks, neko neatbildējis, aizsmēķēja.

Mudīte, gari nepļāpājot, jau ir uzvilkusi Jūrnie-
kam zeķes. 

— Tagad nāc palīgā. Pacel un paturi, es uzvilk-
šu kleitu. 

Agate satver Jūrnieku no galvas gala pie ple-
ciem, un drīz vien pēdējā izejamā kārta ir nelai-
ķim mugurā. Agate domās nemitīgi lūdz piedoša-
nu. Bet Jūrnieks tikai smaida. 

— Lakats jāsasien ciešāk, lai mute turas ciet, — 
Mudīte lietišķi komentē savas darbības, un nu 
jau nelaiķis ir gatavs savai pēdējai gaitai. — Nu, 
nesam uz mašīnu?

Agate noskatās uz gulošo Pirātu. Viņa negrib 
runci atstāt te.

— Mudīt, drusciņ uzgaidi, labi? 
Un Agate iet atpakaļ uz Jūrnieka istabu. Viņa 

atceras, ka aiz skapja vienmēr ir stāvējis liels ko-
feris. Agate izceļ koferi, noliek uz gultas un ver 
vaļā. Tajā ir vecas lupatas, kāda ar zilu lenti cieši 
apsieta vēstuļu paciņa un dažas grāmatas. Aga-
te visu izber uz grīdas, izskrien virtuvē, paķer pie 
plīts sasilušo, miegaino Pirātu, ienes istabā un ie-
stumj koferī. Runcis nepaspēj attapties, kad abi 
slēdži jau aizklikšķināti. No kofera atskan neap-
mierināta ņurdēšana, taču Agate par to neliekas 
zinis, iziet cauri visām istabām un izceļ koferi 
pa izgāzto logu. Tad atgriežas virtuvē. Mudīte ir 
mazliet pikta.

— Klau, tev nešķiet, ka tūlīt jau būs tumšs? 
— Jā, Mudīt, braucam.
Mudīte atkal ņem Jūrnieku pie pleciem, Agate 

pie kājām. Nav viegli, tomēr ātri vien visi trīs ir 
godam tikuši līdz logam. Te mazliet saminstinās, 
taču tad iesēdina Jūrnieku logā un, pārmaiņus 
viņu pieturēdamas, abas veiksmīgi izrāpjas ārā, 
lai stieptu nelaiķi tālāk uz golfiņu.

— Mudīt! — nonākot pie autiņa, Agate, nepatī-
kami pārsteigta, iesaucas. — Mudīt, ko tu vispār 
domā? Kur tad mēs to Jūrnieku tagad bāzīsim?

Golfam ir tikai divas durvis. Par to Mudīte uz-
reiz nav iedomājusies, uz aizmugures sēdekļa 
Jūrnieku noguldīt laikam nevarēs.

— Velns, neienāca prātā. Tad sēdināsim priekšā! 
Tu no muguras pieturēsi, kas tad te, tikai pāris 
kilometru, ko braukt.

Agate nodomā, ka Mudīte tiešām ir galīgi traka. 
Viņas iesēdina Jūrnieku priekšējā sēdeklī, Mudī-
te gādīgi savelk lakatiņu vēl ciešāk ap viņa kalsno 
seju un piesprādzē drošības jostu.

— Laižam, — viņa strupi nosaka un atgāž šofera 
krēslu, lai Agate varētu iekāpt.

— Pagaidi! — Agate iesaucas.
Viņa aizskrien līdz mājai, paķer koferi ar run-

ci, to stāvus ieceļ aizmugures sēdeklī un visbei-
dzot pati ierāpjas aiz Jūrnieka. Runcis ieņaudas, 

bet lielu troksni netaisa. Mudīte pa to laiku apti-
nusi šalli Jūrniekam ap kaklu un galus dod turēt 
Agatei.

— Lai galva par daudz nekratās un nelaiķis ne-
apgāžas, — viņa piebilst.

— Svētā Dievmāte, mēs abas esam jukušas, — 
Agate nomurmina, bet skaļi saka, — nu, tad lai-
žam!

Mudīte prātīgi izgriež golfiņu no sētas. Mežā 
jau ir gandrīz tumšs, runcis žēlīgi ņaud, un Agate 
abām rokām tur šalles galus. 

— Ā, velns, kas tas? — Mudīte nobļaujas, ritenim 
atsitoties pret nepamanītu priedes sakni. Golfiņš 
palecas, koferis apgāžas, un Jūrnieka galva asā at-
sitienā pret sēdekli nobūkšķ vien. Iesprostotais 
Pirāts pārbijies nelabi ķērc un skaļi skrāpē kofe-
ra cieto kartonu. Mudīte grib Agatei ko teikt, pa-
griež galvu uz Jūrnieka pusi un piepeši ieķērcas 
vēl trakāk par runci, līdz beidzot no visa spēka 
nospiež bremzes pedāli.

— Kas tev ir? — Agate uztraukumā mazliet pie-
smakusi uzsauc. 

Mudīte vairs nekliedz un nerunā, tikai atgāzu-
sies, cik tālu iespējams, ar rokām vēcinās uz Jūr-
nieka pusi. Agate paliecas uz priekšu, lai redzē-
tu, kas noticis. Jūrnieks sēž taisnu muguru, bet 
lakats ir atsējies, žoklis atkarājies, un ir pilnīgi 
nepārprotami, ka Jūrnieks smejas. Smejas pla-
tu muti, kā vienmēr smējies, un runča ķērkšana 
skan kā Jūrnieka neganto smieklu iemiesojums 
šajā pasaulē. 

— Piedod, Jūrniek, piedod, lūdzu, piedod! — 
Agate vairs nekautrējas no Mudītes, viņa glāsta 
Jūrnieka plecu, no aizmugures prātīgi sasien at-
pakaļ lakatu un sakārto viņu sēdeklī. — Piedod...

Pēc stundas viss ir padarīts, Jūrnieks melnajā 
kleitā guļ zārkā Mudītes garāžā. Bet Agatei nav 
miera. Viņa staigā pa dzīvokli no istabas istabā, 
kamēr attopas pie drēbju skapja. Atver to un šķir 
vienu apģērba gabalu pēc otra, līdz apstājas pie 
Valtera kāzu uzvalka. Valteram tas jau sen vairs 
neder. Gadiem pie stūres sēdēdams, viņš ir kļuvis 
krietni omulīgāks, bet smalkajam Jūrniekam būs 
tieši laikā. Agate atviegloti nopūšas. Rīt viņa pati 
Jūrnieku pārģērbs. 

Pirāts sabijies sēž nu jau atvērtajā koferī, vienīgo 
aci ieplētis, un nav izvilināms pat ar gaļas gabaliņu. 
«Nekas, gan jau, pamazām,» Agate nodomā un at-
ceras par aploksni biezās jakas kabatā. Viņa paņem 
aploksni, tā ir aizlīmēta. Šķēres meklēt negribas, 
un viņa ar pirkstiem noplēš aploksnes malu. Tur 
ir nauda. Diezgan daudz naudas, un Agate, asarām 
aizmiglojot skatienu, lasa klāt pielikto zīmīti.

«Mīļā Agate! Jūtu, ka man viss iet uz galu. Tā 
nauda Tev. Nesaki nevienam, nopērc sev skaistas 
kleitas vai aizbrauc ceļojumā. Tikai netērē bērēm, 
gan pagasts mani apraks uz sava rēķina. Man ir 
vienalga, ko vilks mugurā, kādā kastē guldīs. Un 
zini, meitēn, mana dzīve bija patiešām laba. It 
īpaši uz beigām. Bet nu — aiziet jūriņā!» Ê

Jana Egleproza Aiziet jūriņā
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Mans tēvs vēlējās meitu vārdā Zinaīda.
Tomēr piedzima dēls. Tētuks iespītējās un uz-

stāja uz jau izvēlēto. Man deva vārdu Zinaīds. 
Dzimtsarakstu nodaļā viņš lētticīgajām darbinie-
cēm ieskaidroja, ka Zinaīds ir cienījams sīriešu 
vārds. Tā kā Sīrija tolaik skaitījās PSRS prieks un 
acuraugs Tuvo Austrumu reģionā, neviens neuz-
drošinājās iebilst.

Drīz pēc tam tēvs aizbrauca būvēt BAM un 
neatgriezās, bet man palika vārds un izsmeļošs 
skaidrojums par tā «sīrisko izcelsmi». Nav nekāds 
brīnums, ka ļaudis mani nekā citādi nedēvēja, kā 
tikai par Sīrieti. Vismaz ar kaut ko atšķīros no pe-
lēkās masas. Meitenēm patika.

Tas bija sen. Tagad esmu īsts sīrietis. Gandrīz 
īsts. 

Tas sākās ar Aldoni, manu otrās pakāpes brālē-
nu, kurš, parādījis izcilību augstās skolās, uzcītību 
karjeras kāpņu mīdīšanā un bez sāls noēdis vie-
nu otru konkurentu, bija uzkalpojies par atbildīgu 
darbinieku kādas svarīgas amatpersonas adminis-
tratīvajā aparātā.

Vienu dienu sēžam abi pie kamīna ar konjaka 
mēriņiem, bakstām šaha figūriņas, bet jūtu, ka ra-
dinieka prāts aizklīdis netveramās tālēs — tik tālu, 
ka torņi viņam lēkā zirdziņu galopā, bet karalis 
šļūkā pa dāmas diagonālēm.

— Eu, Aldoni, — es viņam saku, — tā vairs nav 
šaha spēlēšana. Man domāt, te tikai tavs uzvalks 
sēž, bet tu pats vēl migā valsties.

— Ai, nē, — šis saka, — darba lietas pa galvu 
smalstās.

Tas nu gan pārsteigums!
— Kopš kura laika jūs, nodokļu šķērdētāji, brīv-

dienās par darba lietām funktierējat? Kazi, kāds 
maita uz tavu vietu nocierējis? Tad jau gan būtu, 
par ko satraukties.

— Nē, — Aldonis purina galvu, — daudz lielāka 
problēma. Valstiska mēroga mēsli. Bez risinājuma.

— Kāpēc tad iespringsti, ja reiz risinājuma nav?
— Mēsli baigie. Saproti — baigie! — Aldoņa rokas 

gaisā zīmē milzīgu siena gubu. Kāds tur vairs šahs.
— Stāsti, vecais, atvieglo sirdi, — saku.
— Klasificēts, saproti... — Aldonis iesāk.
— Skaidrs, ka klasificēts, — es pretī, — sievai nu-

dien nestāstīšu. Klāj vaļā!
Tā pa niekam vien knibinu no brālēna infor-

māciju, un aina iezīmējas dramatiska: sākumā, kā 
zināms, bija vārds — «karš». Būdams gaļēdājs, tas 
atnesa asinis, iznīcību un bēgļus. Līķi un drupas 
palika Sīrijai, dzīvais spēks aizplūda uz Eiropu. To 
mēs visi zinām. Arī lielo bēgļu dalīšanu vēl gana 
labi atminamies. Bet, kas jādara, — jādara. Paņē-
mām vienu kvotiņu, otru, un tad jau kā krogā — 
pēc trešā mēriņa neviens neskaita. Jo vairāk, jo la-
bāk. Līdz grīdai.

Te sākas interesantākais.
Bēgļi, paostījuši veselīgo Dievzemītes gaisu, pa-

čamdījuši plānos pabalstu eirīšus, sakāpa furgo-
nos un uz Eiropas «vecattīstības» valstīm prom. 

Tajā pašā laikā Brisele centīgi maksāja arvien 
jaunus bēgļu uzturēšanas līdzekļus. Bēgļu nav, fi-
nansējums ir. Lieliski! Neviens arī neskrēja ziņot 
Eiropai, jo pēc noteikumiem bēgļiem pie mums 
jānomokās gadiņi pieci, taču — kā tu nomadus uz 
vietas noturēsi? No Asada rīkļurāvējiem aizmuka, 
no Putina raķetēm aizmuka, no Islāma valsts or-
todoksiem aizmuka, no Latvijas arī aizmuka. It 
kā neviens viņus nespīdzināja, pat akmeni logā 
nemeta, bet vienalga nozuda kā nebijuši. Bēg-
ļi Frankfurtē, nauda mūsu kabatās, kvotas pildās. 
Koalīcijas komjauniešiem Briseles kabinetos iz-
sniedz ordeņus. Varētu teikt — zelta laikmets.

Bet — katram šādam laikmetam svina rokturis.
Pirms dažām dienām atnākusi depeša no Bri-

seles: komisārs braukšot. Pārbaudīt bēgļu dzīves 
apstākļus, aplūkot integrācijas politiku darbībā un 
tamlīdzīgi. Mūsējie taču visu laiku ziņojuši, ka pa-
sākumi rit pēc plāna, bēgļi laimīgi, pamatiedzīvo-
tāji entuziasma pilni gaida jaunus atbraucēju eše-
lonus. Patiesībā bēgļu nometnēs vējš svilpo, bet 
integrācijas namos zirnekļi karājas logos.

Vārdu sakot, klasiskā situācija: pie mums brauc 
revidents, bet rādīt nav ko.

Aldonis sēž sašļucis kā izspiests majonēzes mai-
siņš un vienaldzīgi baksta melno karali mugurā. 
Karalis gar zemi.

— Tādi, lūk, kāposti, Zani, — Aldonis iedomājies, 
ka vārda «Zinaīds» latviskā forma ir Zanis, — atkal 
trekno gadu beigas. Dinozauri varbūt līdzīgā vei-
dā izmira. Atnāca revidents un izrevidēja, saproti? 
Īpaši netiklās formās izrevidēja.

Eh, var redzēt, ka cilvēkam nekādas praktiskās 
dzīves iemaņu, nekādas iztēles. Kā jau visi valdī-
bas puskoka lēcēji, plivinās savā ierēdņu kosmosā, 
uz pasauli caur limuzīnu iluminatoriem raudzī-
damies. Kā var nesaprast, ka pavārs visas kļūdas 
slēpj majonēzē, celtnieks zem reģipša, bet ierēdnis 
— Potjomkina sādžās. Elementāri, Vatson!

Lauris Vanags
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Lauris Vanagsproza Uz pilnu slodzi

Viens divi, un sādža gatava — spoža kā mirāža.
Savācām brīvprātīgos: bezdarbniekus, bomžus, 

dzērājus, recidīvistus un piepildījām nometni ar 
«sīriešu bēgļiem». Duša, solārijs, šņabis un maize 
par brīvu. Es tur tāds kā brigadieris. Visintegrētā-
kais sīrietis.

Atbrauc komisārs, kaut kāds fricis. Gutentāg, 
gutentāg! Mēs šim pretī: «Asalāmu alikum, al dža-
bar; asalāmu alikum, al džabar!» Un lauzītā angļu 
mēlē: «Mōr manī, vī ār juman!»

Komisārs smaida. Kā lai nesmaida — bēgļi pa-
baroti, apčubināti un priecīgi prasa naudu. Veselī-
giem organismiem veselīgas prasības.

Kamēr «gutentāgs» rij vārnas kāju pie Rītiņa, 
mēs salecam autobusos un laižam uz nākamo in-
spektējamo objektu. Tur viss no sākuma: «Guten-
tāg!» un «Mōr manī!»

Tā es kļuvu par gandrīz īstu sīrieti. Par profesio-
nāli. Saņemu taču pabalstu — man pienākas. Un 
valstij labums.

Kādu laiku mašīna tā arī strādāja: komisāri un 
inspektori atbrauca, papriecājās, aizbrauca un 
piešķīra papildu līdzekļus. Valdība pieprasīja ar-
vien jaunas bēgļu kvotas (nezinu, vai Sīrijā pirms 
kara maz bija tik daudz iedzīvotāju, cik tagad pie 
mums «pārcēlušies»), līdz uzradās kārtējais ko-
misārs. Viņš jau no sākta gala likās aizdomīgs. 
Tumsnējs, sīks, ar smailu ģīmi — izspļauts Sarkozī. 
Un sāk ar mums runāt kaut kādā «abrakadabrā».

Es viņam pretī: «Mōr manī, vī ār juman!»
Šis man savā mēlē kaut ko jautā. Domāju — par 

naudu, tādēļ sparīgi klanu galvu: 
— Jā, jā! Mōr manī!
Sarkozīveidīgais gardi nosmejas un metas an-

gliski melst ar mūsu ierēdņiem. Tie arī sākumā 
smaida, līdz beigās stipri saskumst.

— Kas noticis? — es jautāju.
— Komisārs tev nupat skaidrā arābu valodā 

esot jautājis, vai tu gadījumā ēzelim no pakaļas 
neesi izkritis, — skan atbilde tīrā latviešu valo-
dā, — ēzelim no pakaļas. Tāds tev «mōr manī», vai 
zini. Kungs pats ir no Sīrijas, no pašas Damaskas, 
emigrantu ģimenes atvase. Viņu tu nepiečakarēsi. 
Mūsu «mōr manī» ir beidzies. Iet mums tagadiņ 
pa grieķu taku. «Nō juman, nō manī.» Ballīte bei-
gusies.

Beigusies? Nē! Un vēlreiz — nē!
Mēs, sīriešu bēgļi, ne tādēļ tūkstošiem kilomet-

ru kājām mērojām uz sapņu un pārticības zemi 
Latviju, lai viens Damaskas iznirelis visu atņemtu. 
Atradies arābists! Uz katru pārgudru arābistu at-
radīsies pa fanātiskam teroristam.

Ko tur gari runāt — paņēmām mērgli gūstā.
Sākumā, protams, izcēlās kņada. Briseles ierēd-

ņi katru dienu bez vēsts nepazūd. Taču laiks dzie-
dē. Eirobirokrāti pamazām sarada ar domu, ka 
barbariskie bēgļi viņu kolēģi nolaupījuši un upu-
rējuši Kurban Bairam svētkos. Zelta laiki atgriezās, 
tik «gutentāgi» ciemojās retāk, tuvu nenāca un 
gari nerunāja.

Mūsu gūstekni sauca Ahmeds. Pirmajos gūsta 

mēnešos viņš bija stipri tramīgs, ilgojās pēc ģime-
nes un ierastā dzīvesveida, centās pievērst Eiro-
pas inspektoru uzmanību, bet tie žēlabu vietā pār 
žogu «mōr manī» vien dzirdēja.

Fakts, nav jau viegli cilvēkam no komforta zo-
nas nonākt lēģera zonā. No otras puses — cik tad 
ilgi bēdāsies? Sagūstītais komisārs saņēmās, maz-
liet apbružājās mūsu veiksmes stāsta gaisotnē, ie-
mācījās latviešu valodu un izteiksmīgāko krievu 
valodas daļu, iepazina Rīgu, Siguldu, Brīvdabas 
muzeju un dažus pagrīdes zaņķus. Sajuties gana 
integrēts, Ahmeds nolika ziedu pušķi pie Brīvības 
pieminekļa, iztaisnoja muguru un beidzot bija ga-
tavs konstruktīvai sadarbībai.

Briseles vēriens nav nekāda kurkstēšana pro-
vinciālā varžu dīķī.

Aldonis nokārtoja Ahmeda tikšanos ar resnā-
kajiem politiķiem un smaidīgākajiem oligarhiem. 
Bijušais komisārs lika priekšā Lielo Plānu: katru 
Latvijas iedzīvotāju virtuāli «konvertēt» sīriešu 
bēglī, lai visi kopā stabili uzsēstos uz eirosavienī-
bas naudas tērcēm, vienā lēcienā sasniedzot Nor-
vēģijas labklājības līmeni. Plāns lēmumu pieņēmē-
jiem gāja pie sirds: kā nekā, pēc gadiem ilgušiem 
maldiem tirgus ekonomikas džungļos radās iespē-
ja piedāvāt elektorātam tādu risinājumu, kas ieved 
laimes lāci ikviena valsts iedzīvotāja sētā.

Protams, Ahmedam vajadzēja uzrakstīt projek-
tu, oficiāli to pieteikt Investīciju un attīstības aģen-
tūrā, saņemt Eiropas struktūrfondu finansējumu 
un valsts līdzfinansējumu. Pēc tam jau bija vieglāk 
— visi labas dzīves kārotāji, projekta ietvaros ap-
guvuši arābu valodu un Korānu, nelielās grupās 
pameta Eiropas Savienību. Ahmeds caur saviem 
kontaktiem Damaskā katram sagādāja viltotu Sīri-
jas pasi. Un tad visi atpakaļ — uz Latviju pēc pabal-
stiem un dīkas dzīves luksusa klases lēģeros!

Cik viņu bija, to «jaunsīriešu»? Es taču saku: visi.
Brauca komisāri un, neticīgi bolīdami acis, ap-

brīnoja mūsu atvērta tipa koncentrācijas nomet-
nes — lepnu privātmāju pudurus zaļu mežu ie-
lokos, gleznainu upju krastos, saulainu pakalnu 
nogāzēs. Pasaules slavenākie arhitekti kāvās ten-
deros par tiesībām projektēt mūsu bēgļu geto, 
modes un tehnoloģiju industriju milži maksāja 
neticamus kukuļus par tiesībām atvērt pārstāvnie-
cības lēģeru tuvumā.

Laiks gāja, un lietas arī virzījās kalnup.
Saeima nobalsoja par rūpniecības un lauksaim-

niecības demontāžu — nav ko piegānīt neticami 
svētīto latvju zemi ar trulu darba dunu! Ministru 
kabinets aizliedza naftas produktus autotrans-
portā. Vairs jau nebija arī nekādas jēgas — visi sen 
braukājām ar teslām; naudas apdullināti snobi pat 
atļāvās izšķērdību vizināties sabiedriskajā trans-
portā — tramvajos un trolejbusos.

Soli pa solim nonācām līdz neizbēgamai prob-
lēmai, proti, ko darīt ar apkalpojošo sfēru — no 
ziedu dobju ravēšanas mūsu ciematos līdz, atvai-
nojiet, kanalizācijas roru tīrīšanai un atkritumu 
izvešanai uz Vācijas poligoniem; no frizierēm un 
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oficiantēm līdz, atvainojiet vēlreiz, priekameitām, 
augļotājiem un publisko attiecību speciālistiem? 
Galu galā, arī noziedznieki mums bija vajadzīgi, 
lai ir, ko piektdienās publiski nolinčot. Nu nevar 
būt normāla valsts bez sava kriminālā sektora un 
ēnu ekonomikas!

Pirmā doma bija par vāciešu ievešanu. Kā nekā, 
rūpīga, strādīga tauta. Ja parāda īsto perspektīvu, 
gatavi stingrā solī visu Eiropu krustām šķērsām 
pārsoļot.  No otras puses — nav taču viņi uz galvas 
krituši, ātri vien atklās mūsu labklājības formulu. 
Nē, nevaram pieļaut, ka viņi to ievieš Vācijā! Kas 
tad mums naudu dos, ja Vācija apturēs ekonomi-
ku? Labāk, lai friči liec muguras savās «manšaftēs» 
un ražo kopproduktu, no kā finansēt bēgļu uztu-
rēšanu.

Apstājāmies pie Kongo varianta. Cilvēki ar ma-
zām prasībām, neko daudz no mūsu padarīšanām 
nesaprot un, ja intensīvi izskaidro uzdevuma sa-
turu, arī strādā. Turklāt apkalpojošais personāls, 
kas tekoši buldurē franču mēlē, ir katra kulturāla 
cilvēka sapnis.

Luiziānas pusē atradām dažus veco laiku spe-
ciālistus Kongo viesstrādnieku vadīšanā — tādus 
sačākstējušus večukus ar tērauda acīm —, piešķī-
rām tiem plašas pilnvaras, un nenobrīnīties — viss 
aizgāja kā smērēts. Par noziedzību vispār mute 
ciet: sabiedrības kriminālais faktors pat bez kon-
federātu menedžeru pātagas funkcionēja kā mans 
Šveices pulkstenis: katru piektdienu pirms lielās 
džumas lūgšanas atradās kāds zaglis vai laupītājs, 
ko nomētāt ar akmeņiem.

Nekas tā, ziniet, neattīra cilvēka dvēseli no grē-
ka, kā gadsimtos pārbaudīti garīgi rituāli.

Bet tad vienā no piektdienām pēc saturīgas lin-
čošanas un kopīga salāha Ahmeda vaigā ievēroju 
rūpju rievu, dziļāku nekā laimes zemes vadītā-
jam pieklātos — jā, viņš jau bija kļuvis par prem-
jerministru. Kurš gan cits? Kopā ar dažiem veciem 
draugiem no Damaskas bijušais Briseles birokrāts 
noorganizēja valsts aparāta darbību; pārējos ie-
dzīvotājus laicīgās padarīšanas sen vairs nesaistīja.

Labi, ka starp mums, sīriešiem, ir arī tādi ļau-
dis kā Ahmeda savieši — nācijas zieds, cerība un 
gaisma.

— Godājamais Ahmed, — es viņu uzrunāju, — 
kas dara tavu vaigu tik skumju kā vizbulīti saul-
rieta glāsts?

— Ak, Zinaīd, mans uzticamais draugs, — viņš, 
domīgi virpinādams lūgšanu krelles, raudzījās 
tālē, — Visuaugstais, lai slavēts viņa vārds, mums 
sūtījis jaunu pārbaudījumu.

— Ahmed, vai tiešām uzradies kāds īpaši pieka-
sīgs eirokomisārs, lai lāsts pār viņu un viņa pēcte-
čiem septiņās paaudzēs!

— Nē, manu Zinaīd, ne komisārs, lai slavēts Al-
lāhs!

— Bet kas var būt vēl ļaunāk? — es brīnījos.
— Redzi, mans draugs, — Ahmeds, bēdīgi šū-

podams galvu, stāstīja, — tie mūsu koņģīšu... hm... 
darbinieki... Viņiem taču mājās tālās, mežonīgās 

Kongo upes krastos ne tikai krokodili dzīvo. Tur 
šiem arī papilnam radu un draugu. Kā jau visiem 
cilvēkiem. Un raugi, tie šaitāna izdzimumi, padzir-
dējuši par bēgļu pārticīgo dzīvi mūsu pusē, mas-
veidā prasās šurp. Tu saproti, kas mūs sagaida?

Es sastingu šausmās. Gara acīm aplūkoju pēdējo 
gadu sasniegumus, kas ar Allāha svētību pār mums 
biruši kā no pārpilnības raga: skaisti ciemati, ne-
skarta daba, slaidi minaretu torņi, majestātiski 
mošeju kupoli, bagātīgas vakariņas pēc išas lūgša-
nas, miers un saticība.

Kas ar to visu notiks, kad šurp saskries neizglī-
totu laimes meklētāju pūļi?

Izbradātas rožu dobes, piegānīti meži, neticīgo 
dīkdieņu bari mūsu tīrajās ielās, bezgalīgas laupī-
šanas, izvarošanas un nepiedienīga uzvedība džu-
mas laikā.

— Ahmed, tu mūsu tautas cerība un mierinā-
jums, — es, pacēlis rokas pie bārdas, čukstēju, — kas 
nu būs? Kādas vētras nāk pār mūsu dzintara kras-
tu: jukas un iznīcība.

— Mans nabaga Zinaīd, — viņš notrausa asaru, 
— nezinu. Esam nonākuši pašu radītās labklājības 
slazdos. Varbūt šādi Allāhs nodod vēsti, ka mūsu 
dvēseles iestigušas pārmērīgas greznības un laicī-
gu prieku purvājā?

— Var jau būt, Ahmed, var jau būt, — piekritu, 
taču jutu, ka jābūt kādam veidam, kā visu vērst par 
labu, tādēļ iegrimu pārdomās.

Domāšana nemaz nedevās viegli. Pēdējo gadu 
dīkā dzīve bija izkausējusi prāta struktūru, un ag-
rāk stingrā, loģiskā režģa vietā manā galvā plēnēja 
tikai tāda kā netīra, saņurcīta marles lupata.

— «Asalāmu alikum,» — mūs negaidīti sveicinā-
ja Aldoņa balss, — nejauši dzirdēju jūsu sarunu. 
Šķiet, mūsu Allāham tīkamais dzīvesveids ir ap-
draudēts?

— Nezinu, vai Allāham tas gana tīkams, ja reiz 
viņš, lai slavēts viņa vārds un Muhameds, viņa 
pravietis, ir lēmis mums šo dzīvesveidu turpmāk 
liegt, — iebilda Ahmeds.

Aldoņa lūpas sašķiebās viltīgā smīnā.
— Brāļi, — viņš mūs uzrunāja, — lai tuksneša vidū 

nosprāgst mans kamielis, ja mūsu pieticīgie nami, 
skaistie dārzi un gaišās mošejas ir Allāham netīka-
mi! Jūs zaimojat! Vai par maz esam slavējuši Allāha 
vārdu? Vai neesam piecas reizes dienā gremdēju-
šies patiesā salāhā? Vai esam pārēdušies ramadāna 
laikā? Vai neesam ik gadu maksājuši zukātu vis-
maz divarpus euro no katra simta Briseles piešķir-
tā finansējuma? Vai katru gadu neesam mērojuši 
hādža ceļu, lai skūpstītu Kaabas Melno svētakme-
ni? Vai tiešām jūs varat iedomāties, ka Allāhs to 
visu mums gribētu atņemt? Kādēļ gan?

— Jā, patiesi, kādēļ, — Ahmedam bija vien jāpie-
krīt, — bet kā lai citādi tulko šo biedējošo likteņa 
pavērsienu?

Aldonis noslēpumaini smaidīja.
— Brāļi, — viņa balss skanēja svinīgi, un viņš pa-

cēla gaisā rādītājpirkstu, — mēs, ieslīguši rituālu 
nomierinošajā rutīnā, bijām aizmirsuši kādu sva-
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rīgu lietu, proti, džihāda pienākumu. Mēs nogu-
lējām to brīdi, kad palaidāmies prāta un dvēseles 
kūtrumā, atteicāmies no patiesas tieksmes darīt 
labus darbus un pieņemt izaicinājumus. Tādēļ, — 
izvalbījis acis, Aldonis pārgāja uz dobju čukstu, — 
mums ir dots pārbaudījums, lai parādām gan savu 
līdzcietību, gan arī prāta rosību, sarežģītus uzde-
vumus risinot. Tas būs mūsu Lielais Džihāds, cīņa 
pret ļaunumu, kas viltīgi zogas mūsu dvēselēs.

— Bet kā, — Ahmeds bija neizpratnē, — vai te nav 
acīmredzama pretruna, mans draugs? No vienas 
puses, tu saki, ka Allāhs nevēlas apraut mūsu veik-
smes stāstu, bet, no otras puses, apgalvo, ka jāpa-
rāda līdzcietība koņģīšu migrantiem. Kā tas iespē-
jams?

Kaut kur manu smadzeņu piņķerīgajā zemapzi-
ņas vatē, nespēdams uzpeldēt apziņai sasniedza-
mā līmenī, izmisīgi kūņojās problēmas risinājums.

Aldonis ievilka dziļu elpu. Pievērtām acīm atgā-
za galvu, nesteidzīgi noglāstīja bārdu visā tās ga-
rumā un izpūta gaisu no plaušām. Tad turpināja 
runāt.

— Pretruna? — brālēns, iejuties garīgā skolotā-
ja ādā, pārjautāja. — Vai tiešām pretruna? Vai tad, 
kad tu ramadāna gavēņa laikā pa nakti pēc išas, 
kamēr Allāhs guļ, baudi bagātīgas vakariņas, tā ir 
pretruna? Vai tad, kad, aizdodot naudu, procen-
tu vietā prasi daļu no parādnieka mantības pieau-
guma, tā ir pretruna? Nē, protams, jo Visuaugstais 
savā gudrībā mums allaž atstāj vietu prāta spēlei 
un manevram. Katrs saņem tikai to nastu, ko spēj 
panest. Un, lūk, tā arī šoreiz. Vai tad risinājums nav 
acīmredzams, vai tas nav mūsu pašu rokās?

— Bet kā? — mēs ar Ahmedu iesaucāmies.
Aldonis iesmējās, izbaudot saldo pirmstriumfa 

mirkli.
— Pastāvēs, kas pārvērtīsies, — viņš teica, — vēl 

vakar nenovēršamas iznīcības priekšā kļuvām par 
sīriešiem un izdzīvojām. Rīt, lai izglābtos, visi kļū-
sim par koņģīšiem. Vai vismaz daži no mums, — Al-
donis zīmīgi uzlūkoja mani, — bet pārējie, izpildot 
Allāha uzdevumu, pieņems šos dzīves pabērnus 
kā savējos. Tik vienkārši.

Jā! Tā bija vecās, labās kombinācijas kaverversi-
ja — tas pats urdošais signāls neironu ķēdēs, kas 
nespēja pārvarēt manu atrofēto smadzeņu šķidr-
auta važas. 

Ahmeds staroja. Būtu viņš stāvējis uz ledus aiz-
saluša ezera vidū, baisā starjauda apdraudētu ži-
bulētāju drošību divsimt metru rādiusā: vecajam 
sīrietim risinājums likās labs un Allāha prātam tī-
kams. 

Tikmēr Aldonis, pacēlis divām rudām vara-
vīksnēm līdzīgos uzacu lokus, turpināja gaido-
ši blisināt acis manā virzienā, it kā es viņam būtu 
ēzeli parādā. Vai vismaz pareizi atasiņota jēra cisku.

Ak, šis ierēdnieciski aicinošais skatiens, kas tev, 
cilvēkam, liek spert soli ārā no ierindas un brīv-
prātīgi pieteikties baso skrējienam pār mīnu lau-
ku, — par spīti dīki pavadītajiem gadiem tas nebija 
zaudējis hipnotisko spēku.

— Jā, jā! Es tevi sapratu, Aldon, — noburkšķēju, 
— kārbiņa kurpjsmēra, un koņģītis Zinaīds gatavs 
kalpot dzimtenei, bet, — pieliku sev rādītājpirkstu 
pie pieres, — atminies, cik grūti man gāja, kamēr 
pieradu pie halāla pārtikas?

Aldonis smīnēdams klanījās kā kamielis pie 
ūdens spaiņa: «Jā, Zani.»

— Taču, — es turpināju, — par Kongo iedzīvotāju 
garīgajām praksēm un ēšanas paradumiem dzir-
dēti vēl trakāki stāsti. Tādēļ tu, radiniek, godīgi pa-
saki: vai man tagad būs jāsāk ēst arī cilvēku gaļu?

— Tevi tas satrauc? — Aldonis demonstrēja izbrī-
nam līdzīgu sejas izteiksmi.

— O, nē! Esmu sajūsmā par iespēju gūt jaunu 
pieredzi.

— Vai es dzirdu ironiju?
— Man šobrīd vajadzētu ironizēt?
Aldonis nopūtās.
— Vai atminies, kā tu ņirgājies, kad mūsu «sīrie-

šu plāna» sākumā mācītājs Bērziņš nāca klajā ar 
paziņojumu?

Kā neatcerēsies — mazpazīstams nelielas drau-
dzes gans pēkšņi uzplauka visos nacionālajos ka-
nālos ar stāstu, ka pie viņa atnācis Jēzus un teicis: 
«Esmu noguris. Jau kur tas laiks, kopš Tēvs jums 
sūtījis Muhamedu, kas jums devis Korānu un licis 
Tēvu godāt par Allāhu, bet jūs arvien liekaties to 
nemanām un turat mani savās sirdīs kā ērkšķu pi-
nekļos. Mūsu derība sen vairs nav spēkā, tādēļ pa-
celieties garā, ejiet pie Korāna un ļaujiet man būt 
brīvam!»

— Bet tas tik tiešām bija dīvaini, — es taisnojos.
— Dīvaini vai nedīvaini, taču Bērziņa runa ieva-

dīja labklājības laikmetu, vai ne?
— Jā, bet...
— Zani! — Aldonis ar rokas vēzienu noslaucīja 

manus iebildumus. — Es jau teicu... Un Rainis arī 
teica — pastāvēs, kas pārvērtīsies. Laiks rīkoties!

Ko gan es varēju iebilst pret klasiķi? Vakarā, bū-
dams jau gandrīz koņģītis un atbrīvots no alkoho-
la lieguma, nosvinēju kārtējā dzīves posma beigas, 
bet no rīta sameklēju teātra noliktavas, lai dabūtu 
kilogramu melnā grima.

Mani sagaidīja mūžveca tantiņa — vēl no tiem 
laikiem, kad teātris bija aktuāla izklaide. Melnais 
grims esot beidzies. Visas pārējās krāsas varot brīvi 
dabūt, melnā jau no rīta izķerta.

— Varbūt to var pasūtīt? Vai arī kaut kur citur at-
rast? — satriekts jautāju.

— Nez vai, dēliņ, — večiņa grozīja galvu, — vakar 
tas izbijušais mācītājs Bērziņš, kurš tagad mulla, 
esot uzkāpis minareta tornī un vēstījis kaut kādu 
«jauno garīgo paradigmu». Visas televīzijas rādīju-
šas tiešraidē. Šorīt pēc melnā smāķa tādi bari sa-
skrēja, ka nācās ierobežot izsniegšanu līdz simt 
gramiem vienās rokās. Vienalga stundas laikā bija 
izķerts.

Skaidra lieta. Sabiedrību pārņēmis «jaunās pa-
radigmas» drudzis. Mani gan urda viens jautā-
jums: ko mēs iesāksim, kad arī šis labklājības re-
surss būs izsmelts? Ê

Lauris Vanagsproza Uz pilnu slodzi
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Tas bija trešajā klasē, kad piecēlos kājās un svi-
nīgi paziņoju, ka man nav tēva. Iekšēji trīcē-
ju, kad pret mani pavērās trīsdesmit pārsteig-
tu acu pāru un skolotājas sejā bija nolasāms 
kaut kas vidējs starp līdzjūtību un šaubām. 
«Tas nepieciešams īpašai skolas statistikai,» 
viņa paskaidroja. Lai gan zināju, ka jautājums 
ietvēra pavisam citu nozīmi, fakts, ka tētim ir 
jauna sieva, manuprāt, bija pietiekams iemesls, 
lai viņam nebūtu tiesību pilnībā saukties par 
manu tēvu. Šķiet, es pat lepojos ar to, jo tā at-
šķīros no pārējiem, kuriem viss bija pareizi.  

Kādu rītu, kad tētis agri aizgāja uz darbu, bet 
mammai bija apsārtis deguns, es jautāju, vai 
viņa nav slima. Mamma atbildēja, ka ne, bet tē-
tis tagad nākšot retāk, jo dzīvošot citur. Mani 
tas gandrīz nepārsteidza. Kā nepārsteidz noti-
kumi, kuri noris par spīti tam, ka tos vismazāk 
gaidi vai uztraucies, ka tie notiks. Viņu strīdus 
biju dzirdējusi jau agrāk, bet pagājušajā nak-
tī bija citādi. Saklausīju mammas šņukstus un 
aizsmakušā balsī izteiktas aprautas frāzes. Tē-
tis lielākoties klusēja vai čukstēja kaut ko mie-
rinošu, mamma tad ieraudājās vēl skaļāk. Kad 
tētis ienāca istabā, izlikos, ka guļu, jo baiļojos, 
kas notiks pēc tam, kad atvadīsimies. 

Vakarā aiz virtuves durvīm noklausījos 
mammas sarunu ar Tamāras tanti un sapratu, 
ka vainīga sveša sieviete. Tētis aizgājis pie ci-
tas.

Turpmāk mammai bieži no rītiem zem acīm 
tumsa zili loki. Tad centos mazāk runāt un ne-
maisīties pa kājām. Šķita, ka paši nevainīgākie 
jautājumi viņu ļoti apbēdina, un es bieži saņē-
mu brāzienu ne par ko. 

Mamma bija sākusi daudz vairāk smēķēt. 
Domāju, ka viņai ir vēzis, jo kas gan cits liktu 
tik strauji kristies svarā. Tam jābūt vēzim. Lai-
kam jau viņa pati arī tā domāja, jo draudzenes 
vedināja iet pie babkas, tādas kā raganas. Bab-
kai bija visai miglains viedoklis par diagnozi, 
tomēr viņa ieteica mammai padzert struteņu 

tinktūru. Pēc ārsta apmeklējuma noskaidrojās, 
ka nekāda vēža nav, bet svars zudis uz nervu 
pamata. Mamma bija pārliecināta, ka palīdzē-
jusi struteņu tinktūra.

Galvenais, lai nevienam neienāk prātā žē-
lot, viņa allaž man teica. Pirms iziet no mājas, 
mamma rūpīgi pūderēja seju, uzmanīgi ierā-
mēja acis ar melnu zīmuli un tonēja plakstiņus 
ar perlamutra zilām ēnām. Tās kopā ar maigi 
rozā lūpukrāsu glabājās parfimērijas maciņā, 
ko nedrīkstēju aiztikt. Kosmētika esot dār-
ga un nopērkama tikai «no rokas». Lūpukrāsa 
un zīmulis tika izlietoti taupīgi, ar nospicinā-
tu sērkociņu izķeksējot pēdējās vērtīgās krāsas 
paliekas.  

Reizēm vakaros mamma klausījās plates un, 
pievērusi acis, šūpojās Karela Gota balss liega-
jos viļņos vai dungoja līdzi Džo Dasēna silta-
jam franču šansonam. Stāvēju, piespiedusies 
durvju stenderei, un vēlējos, kaut šis mirklis 
tik drīz nebeigtos. Tajos vakaros, kad viņa la-
sīja Ārijas Elksnes dzeju, kaut ko par kapiem 
un ķērcošiem kraukļiem, bet dzīvoklī virmoja 
asa baldriānu smarža, turējos no viņas istabas 
pa gabalu.

Man patika, kad mājās bija svētki. Tad mam-
mai sārtojās vaigi, miglojās skatiens, bieži 
skanēja viņas skanīgie smiekli. Gaiss biezēja 
karsts un skaļš no akordeona straujajām pa-
sāžām, šņabis lija kā bērzu sulas pavasarī. Sie-
vietes virtuvē pīpēja, apskāvās, miklām lūpām 
saskūpstījās un atzinās, cik ļoti cita citu mīl, 
dziedāja Pie dzintara jūras, Mežus mežus, Krizan-
tēmas un Ūdensrozes. Īpaši man patika Uguns-
kurs nakts tumsā kvēlo — par šķiršanos un mīlu, 
kas aizgājusi. To sievietes pievērtām acīm lo-
cīja ar īpašu smeldzi, it kā visām kaut kas tāds 
kaut mazdrusciņ būtu bijis. Es zināju dziesmu 
vārdus un kaismīgi vilku korim līdzi. Vīrie-
ši, nometuši žaketes, atraisījuši šlipses, skaļi 
skaidroja cits citam dzīves jēgu un atcerējās 
senos laikus, cik pareizi dzīvojuši viņu tēvi. 
Kad Jāņonkuls principā nepiekrita Valdonku-
lim un bija sagrābis viņu aiz krekla apkakles, 
mamma iespraucās vidū un koķeti pieprasīja 
ieliet dāmai šampanieti. Vīrieši negribīgi at-
maiga un naski piepildīja glāzes. Mājīgi smar-
žoja siļķe kažokā, garoja karbonādes un vārīti 
kartupeļi. Marinētos gurķus es nokopu gan-
drīz viena pati — pēc tam, kad no tortes biju 
slepus noēdusi krēma virskārtu ar glazētiem 
riekstiņiem.

Brīvi maisoties viesiem pa vidu, uzzināju, ka 
tēva sieva ir «maita», «kuce», «pašai viss nāks 
atpakaļ», bet galvenais — to, ka «redzēsi, gan 
jau viņš atvilksies nolaistām ausīm kā nopērts 
suns». Zinātājas vairāk bija sievas. Vīri, šņabja 
piesarkuši, smaidīja un slavēja mammas raso-
lu. Valdonkulis, rēkdams «hei, melnā pantēra, 
baigi lunkanā!», rāva mammu dejot. Laikam 
pārāk sirsnīgi spieda sev klāt, jo tūlīt piestei-
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dzās Annas tante un veda vīru pie prāta. Tā 
viņa teica. «Esi taču prātīgs.» 

Kopš tā vakara es sāku gaidīt. Kad tētis nāks 
pie prāta. Ka aizies no svešās sievietes. 

Mazāk man patika pašas dzimšanas dienas. 
Tētis tad atnesa dāvanu un ātri posās projām. 
Mamma pirms tam rūpīgi gatavojās. Palīdzē-
ju viņai izvēlēties blūzi, vairākkārt apstiprinā-
ju, ka viņa izskatās pietiekami slaida. Arī pati 
skaisti saģērbos un uzvedos jautri. Šogad no 
tēta saņēmu rūpīgi iesaiņotu kasti, pārsietu ar 
milzīgu atlasa banti. Tur iekšā ir lelle, viņš sa-
zvērnieciski teica. Kad atvēru, sapratu, kāpēc 
tā bija tik viegla. Lelles tur nebija. Cerēju, ka tā 
tur uzradīsies, ja aizvēršu kasti un atvēršu vēl-
reiz. Bet nekā. Mēģināju attaisīt no otras puses. 
Atkal nekā. Noliku uz galda un domāju, ka tas 
noteikti ir joks. Tūlīt atvērsies durvis, un tē-
tis ienāks ar īsto pārsteigumu. Viņš ienāca, lai 
atvadītos. Par to, kur palikusi lelle, neuzdro-
šinājos jautāt. Ja nu tētis sadusmojas un vairs 
neatnāk. Vēlāk negribēju spēlēties ar citiem 
bērniem. Sēdēju otrā istabā uz dīvāna un spītī-
gi paģērēju, ka sveces tortē pūtīšu tikai kopā ar 
tēti. Mammas matu lokas trīcēja, viņa teikšot 
tēvam, lai viņš tad nenāk nemaz. Tas vienmēr 
nostrādāja.

Reiz mēs viņu ieraudzījām. To citu sievie-
ti. Nejauši. Tētis izkāpa no mašīnas, bet viņa 
palika sēžam. Gaišmate melnās brillēs. Iesau-
cos: «Reku, tētis!» Mammai no pleca noslīdē-
ja soma, un saļodzījās papēdis. «Iesim pāri ie-
lai,» viņa čukstēja. Un paklupināja mani, pārāk 
stingri paraujot aiz kapuces. Tad es sapratu, ka 
tas viņas dēļ. Tās sievietes dēļ.

Kādu vakaru mamma sarunājās pa telefonu. 
Dzirdēju aprautas frāzes: «...par to vēl jāpado-
mā», «...nezinu, vai tā būs labi», «tas viss ir sa-
režģīti», «galu galā, kāpēc pats nepajautā». Tad 
viņa nolika klausuli un neskanīgā balsī man 
prasīja, vai es negribot apciemot tēti. Izbrīnī-
jos: un arī to maitu? Bet skaļi nejautāju. Es gri-
bēju apciemot tēti.

Viņiem bija slēdzama kāpņu telpa specpro-
jekta mājā. Lieliem logiem līdz grīdai kā Dai-
les teātra foajē. Sienas apkarinātas gleznām, 
starp tām ievēroju vairākus sieviešu portretus, 
plaukti piekrauti ar grāmatām līdz griestiem. 

Koridora spogulī ar apzeltītu rāmi varēju sevi 
apskatīt visā augumā. Man ienākot, viņa sēdēja 
pie rakstāmgalda. Tas nebija tāds kā manējais, 
mantots no māsīcas ar viņas kollija apgrauzī-
tām koka kājām un virsmu, kas inkrustēta ar 
skujiņu rakstu un pildspalvu švīkām. Viņas 
galds bija tumši lakots, uz izliektām kājiņām 
un apzeltītiem rokturiem. Viņa bija garāka 
par mammu, blondie mati vijās stīvinātās lo-
kās. Sarkanā trikotāžas kleita izcēla augumu. 
Mamma tādu nekad nevilktu. Pārāk izaicino-
ši, viņa teiktu. Vajadzētu kaut ko bēšu vai zilā 

tonī. Viņu sauca Kristīne. Tie sieviešu portreti 
gleznās — tā bija viņa. Nodomāju, kāpēc gan es 
neuzvilku savus sarkanos svārkus.

Viņa daudz jokoja un smējās, izņēma no 
sekretera konfekšu kasti, atvēra to un nolika 
man priekšā. Vienkārši attaisīja un nolika ve-
selu kasti. Laikam pārāk ilgi blenzu uz asorti 
figūriņām, viņa iedrošināja, ka tās tiešām esot 
man. Mājās mamma, ja kāds uzdāvināja sal-
dumu kārbu, to vienmēr nobēdzināja skapī aiz 
dvieļiem — «katram gadījumam». Ja nu būtu jā-
iet ciemos, sanāktu ekonomija, viņa teica. Tās 
ir ļoti dārgas. Tāpat viņa rīkojās ar jauno lie-
tussargu un gultas veļas komplektu, kas neti-
ka lietots, jo bija noslēpts skapī manam pūram. 
Ar šausmām domāju — ja nu es nekad neap-
precos? Tas viss taču sapūs! Tomēr, pārnākot 
no darba, viņa vienmēr man kaut ko atnesa. 
Es nepacietīgi snaikstījos pie mammas somas, 
kas smaržoja pēc autobusa un ne pārāk svai-
ga pūdera, kuram uz vāciņa sen vairs nevarēja 
salasīt nosaukumu, — zināju, ka somas kaba-
tā būs kāds rūtiņpapīrā ietīts halvas gabaliņš, 
konfekte, uzbeku baklavas stūrītis vai pāris 
riekstu — draudzīgo fabrikas strādnieku cie-
nājums. 

Sēdēju Kristīnes virtuvē, ēdu konfektes un 
ar acīm urbos ārzemju kalendārā ar melnbal-
tām kaķu fotogrāfijām. Tādu nekad nebiju re-
dzējusi. Mūsu virtuvē bija tikai noplēšamais 
kalendāriņš ar Mēness fāzēm un vārdadienām. 
Tad ieraudzīju tētim kājās vecās čības, tās, ar 
kurām viņš staigāja mūsu mājās. Šeit tās neie-
derējās, it kā čībās mājotu daļa no mūsu kopē-
jās dzīves. Nozagta mūsu triju siltuma. Ievēro-
ju, ka garāmejot viņi tikko jaušami viens otram 
pieskaras. Noliku konfekti atpakaļ.

Viņa mani izprašņāja par skolu un interesē-
jās par maniem hobijiem. Pati stāstīja, ka strā-
dājot kaut kādā ministrijā. Divas reizes esot bi-
jusi Bulgārijā un Amerikā. Uzdāvināja bildīti, 
kuru kustinot, mainījās attēls. Skolā tādas ne-
būs nevienam. Viņa man uzklāja gultu ar dūnu 
segu. Atceros, klasesbiedrene stāstīja, ka viņas 
tēvs bijis Polijā un gulējis kādā viesnīcā, kur 
sedzies ar dūnu segu. Bija nogriezis no tās stū-
rīti, lai parādītu savējiem, kā guļ cilvēki. Do-
māju, varbūt arī man nogriezt gabaliņu segas. 
Bet nezināju, kur dabūt šķēres.

Tētis vakarā ilgi sēdēja pie manas gultas un 
stāstīja par grāmatu, ko lasīja. Kaut ko par Pir-
mo pasaules karu. Gaidīju, kad viņš beigs, gri-
bēju pati ko pajautāt. Tad ienāca Kristīne no-
vēlēt labunakti un dzīvi iesaistījās sarunā par 
to pašu karu. Es gandrīz neko nesapratu. Vēs-
turi mums skolā vēl nemācīja. Viņi abi spraigi 
diskutēja, it kā manis tur nemaz nebūtu. Neat-
ceros, ka mājās tētis ar mammu būtu tik aiz-
rautīgi sarunājušies.  Kur nu vēl par karu.

Kad Kristīne iegāja guļamistabā, tētis ilgi 
glāstīja manu galvu, seju un klusēja. Pirkstu 
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āda bija sausa un asa. Es cietos, kaut arī tie 
skrāpēja manu vaigu. Neskatījos uz viņu un 
neko nejautāju. Zināju, nevajag. 

Gulēju zem smalkā apsega, bet man sala. 
Nebiju domājusi, ka tā ilgošos pēc sava smagā 
vatētā deķa un mammas plānās plaukstas uz 
savas galvas pirms miega. Bija neērti modināt 
tēti, lai iedod ko siltāku. Uzvilku džemperi, ko 
biju uzkārusi uz eleganta, ar zilu samtu apšūta 
klubkrēsla, un satinos vieglajā pūku pārsegā. 

No rīta Kristīne ar skaļu «labrīt, zaķīt!» vin-
gri ienāca istabā, lai pavērtu balkona durvis. 
Gaiss esot sasmacis. Par zaķīti mani sauca ti-
kai tētis un mamma. Man joprojām sala. Viņai 
bija garš kakls, bāla āda, kas asi kontrastēja ar 
melnu mežģīņu kombinē, un graciozas rokas 
ar asinssarkaniem nagiem.

Kristīnes ceptās maizītes bija nevērīgi ap-
ziestas ar divu šķirņu sieriem, sagrieztu žāvē-
tu gaļu un tomātiem. Smaržoja dievīgi, bet es 
neēdu. «Atvaino, es uz ātru roku,» viņa man 
garām skrienot nobēra, apvēdinot ar smalku 
parfīmu.

Kad viņa aizgāja uz darbu, kāri notiesāju 
visas maizītes. Iegāju vannasistabā nomazgā-
ties. Visur redzēju viņu — puķaini zīda rīta-
svārki, ķirškrāsas mežģīņu krūšturis, ārzemju 
šampūni, smaržas uz spoguļplaukta. Paņēmu 
un iepūtu sev aiz auss, sapūtos kārtīgi. No tēta 
tur bija tikai zobu birste un bārdas dzenamais. 
Nolikti uz skapīša virs vannas. Tieši tā, kā mā-
jās.

Vienā no perlamutra trauciņiem bija ie-
spraustas dažādu lielumu otiņas, acu zīmuļi 
un šķēres. Nedomājot tās paņēmu un, paslē-
pusi aiz muguras, izgāju koridorā. Redzēju, ka 
tētis virtuvē lasa avīzi un dzer kafiju, pārlicis 
kāju pār kāju. Atrāvu skapi. Uzreiz to ierau-
dzīju. Satvēru sarkano piedurkni un griezu. 
Sirds sitās kaklā. Es šķērēju un plosīju audu-
mu visur, kur trāpīju, it kā no tā būtu atkarī-
ga mana dzīvība. Metāla gali ķērās vīlēs. Gar 
acīm peldēja raibi pleķi. Tūlīt varēja nākt tē-
tis. Aizspiedu skapja durvis. Man uz rokām un 
tumšzilajiem svārkiem kā asinsvadu dzīsliņas 
sārtojās diegu plūksnas. Ieskrēju vannasistabā. 
Nometu šķēres. Tīrīju drēbes. Nevarēju pael-
pot. Rokas drebēja. «Es vēlētos, lai tu atbrauk-
tu biežāk, vai atbrauksi?» — pirms tam, izejot 
pa ārdurvīm, Kristīne man bija vaicājusi. Nē, 
neatbraukšu. 

Vakarā mājās atvienoju telefona vadu un 
pielūkoju, lai mamma to nepamana. Ja nu kas, 
biju gatava melot, ka netīšām esmu aizķērusies 
un izrāvusi kontaktdakšu.

Mamma neko nejautāja, tikai vērīgi pētīja 
manu seju, alkaini tvēra katru vārdu, un vi-
ņas roka ar cigareti nedaudz drebēja. Izstāstīju 
par dūnu segu, rakstāmgaldu, vannasistabu un 
sarkano kleitu. Pateicu tikai to, ka viņai ir tāda 
kleita. Mamma mazliet saduga, pārlaida tukšu 

skatienu pāri zaļi krāsotajai šaurajai virtuvei, 
tad pieliecās pie manis un jautāja: «Vai tās ir 
viņas smaržas?» 

Atrāvos un aizsedzu kaklu. «Mamm, man 
riebjas,» teicu. «Es netīšām uzpūtu.» 

Mamma apsēdās man pretī pie galda, ieslīpi 
raudzījās logā uz savu profilu un jautāja: «Var-
būt arī man vajag tādu — sarkanu, ko?»

«Nē, mamm,» es noriju siekalas. «Tev nevajag 
sarkanu, tev piestāv zilais.»

Skatījos uz viņas rokām, uz gandrīz caur-
spīdīgo, viegli nolupušo krēmkrāsas nagu laku 
un jautāju: «Vai mēs varētu atvērt kādu no tām 
konfekškastēm, kas stāv skapī «katram gadīju-
mam», lūdzu?» 

Mamma brīdi klusēja. Tad izslējās un viltīgi 
pasmaidīja. «Zini ko, taisām vaļā! Vienreiz jau 
var, vai ne?» Viņa nodzēsa cigareti un devās 
pie skapja. Tad pagriezās un, it kā iedrošinot, 
apstiprināja vēlreiz: «Vienreiz priekš sevis, ja?» 

Es viņu apturēju, apskāvu un teicu, ka nekad 
vairs negribu braukt pie tēta. Mamma mani 
noskūpstīja un neko neatbildēja. Nezinu, ko es 
cerēju dzirdēt. Pat konfektes vairs negribējās.

Pēc nedēļas tētis gaidīja mani pie skolas. 
Izmisīgi vēlējos, kaut man būtu spārni un es 
varētu aizlidot. Viņš bija pamanījis mani pir-
mais. 

Pienācis klāt, kā mazotnē paņēma mani pie 
rokas. Jutu savu miklo plaukstu, pār muguru 
noritēja sviedru lāses, kājas kokvilnas zeķēs 
ļima kā makaroni. Šis mirklis ir klāt, domāju. 
Tūlīt viss beigsies. 

Iekāpām mašīnā. Viņš klusēja un saspring-
ti raudzījās uz priekšu. Tā viņš izturējās, kad 
nezināja, ko teikt, bija samulsis vai saviļņots. 
Nevarēju saprast. Beidzot viņš ierunājās: «Ne-
varēju jūs sazvanīt. Es... Mēs ļoti gribētu, lai tu 
biežāk atbrauc ciemos. Kristīnei tu ļoti patīc.»

Nespēju ilgāk izturēt, pagriezos pret viņu un 
apņēmīgi izdvesu: «Tēt, toreiz, dzimšanas die-
nā, tā smukā kaste, ko tu uzdāvināji, bija tukša. 
Lelles tur nebija.»

Viņa skatienā samanīju izbrīnu un mulsu 
satraukumu. 

Asaras izlauzās negribot. Nevarot sagaidīt, 
kad viņš beidzot kaut ko teiks, kliedzu, ka tā 
kleita taču dārga, ka to vairs nevar salabot. Ka 
es neko vairs nevaru salabot. 

«Kāda kleita?» tētis mierīgi jautāja. Blenzu uz 
viņu un elsojot riju sāļumu. «Es nesaprotu, par 
kādu kleitu tu runā, zaķīt!»

Pārstāju šņukstēt. Pa logu ieraudzīju, ka ceļ-
malas zālienā bija izplaukušas pirmās piene-
nes. Nebiju pat pamanījusi — zāle jau ir koši 
zaļa. 

Tad tētis saņēma manu roku. Es to cieši sa-
spiedu. 

«Braucam!» viņš teica. «Braucam pēc tavas 
lelles.» Ê
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Rakstnieks Jānis Veselis, viens no retajiem, kas 
portretējis Mirdzu Bendrupi (1910. gada 23. 
oktobris—1995. gada 30. jūlijs) viņas jaunībā, 
rakstīja par 1930. gada pavasari, kad Rīgā no-
ticis Trauksmes dzejnieku vakars. «Trauksmi-
nieku vakarā dejoja, līksmoja, lakstījās, kā to 
jaunatne vienmēr, visur mēdz darīt. Mani ie-
pazīstināja ar sārtu, ļoti skaistu, apmēram de-
viņpadsmitgadēju dzejnieci, kuras vārds bija 
pazibējis sieviešu žurnālā Zeltene [..]. Mirdza 
Bendrupe, tā saucās šī jaunā, piesēdās man 
klāt, visu vakaru neatlaidās, pat noraidīja rei-
zēm aicinājumus uz deju, kas meitenei nozī-
mēja daudz. [..] Viņa līdz šim neesot satikusi 
nevienu īstu rakstnieku [..]. Ar Mirdzu notēr-
zēju cauru nakti. Blāzmojoties logiem, gājām 
mājup.»

Ciemodamies vasarā Bendrupes lauku mājās, 
Veselis bijis pārsteigts par viņas istabu, kuras 
sienas klātas ar krievu gleznotāja Vrubeļa glez-
nas Dēmons daudzām pašas meitenes zīmētām 
kopijām, par stāstītajiem spoku stāstiem, par vi-
ņas nodarbošanos ar jogu, interesi par okultis-
mu un cilvēka dzīvi augstākā un zemākā plaknē. 
Veselis piemin meitenes pievilcīgos smieklus un 
valdzinošu dziedāšanu. No sarunām par litera-
tūru atceras meitenes apņēmību kļūt par labu 
rakstnieci un to, ka nav bijis pārsteigts, kad Jā-
nis Grīns, respektablā žurnāla Daugava redak-

tors, 30. gadu vidū uzaicinājis (!) Bendrupi kļūt 
par tā autori.

60. gadu sākumā, jau trimdā, Grīns rakstī-
ja, ka viņam vēl tagad silstot krūts, pārlapojot 
1935.—1937. gada Daugavas burtnīcas, ko rotā 
Anšlava Eglīša groteskā, Erika Ādamsona krāš-
ņā vai Mirdzas Bendrupes psihoanalīzē ievērstā 
proza. Nosauktie trīs bija jauna audze, žurnālā 
Daugava debitējusi un izplaukusi. 

Bendrupe latviešu literatūrā ar grāmatām ie-
nāca divreiz. 1937. gadā debitēja ar dzeju krāju-
mu Dzīvība, pēc gada sekoja 16 noveļu un stāstu 
kopojums Majestāte un pērtiķis. Kritiķis Jānis Ru-
dzītis to atzina par visinteresantāko grāmatu tā 
gada beletristikā. Viņaprāt, Bendrupes literārajā 
deklarācijā centrālo vietu ieņemot d z ī v ī b a; 
viņa uzskatot, ka visa pamatā ir mīlestības jūtas 
un erotiskās dziņas. Bendrupe sižetu veidojot 
kā psihisku viesuli, kas uzvanda visu pagājušo 
dzīvi un daudzos gadījumos liek tēliem sagrī-
ļoties un krist. Viņš paredzot, ka Bendrupe kļūs 
par vienu no latviešu vislabākajām «psiholoģis-
kām rakstniecēm».

1939. gadā iznāca Bendrupes lirikas krājums 
Pie jūras, ko vērtēja kā gada izcilāko dzejas grā-
matu. 1940. gadā žurnāls Daugava sāka publicēt 
viņas romānu Trešā paaudze, ko pārtrauca pa-
domju okupācija (manuskripts kara gados pa-
zaudēts). Vācu okupācijas laikā Bendrupe kļu-
va par populārāko savas paaudzes rakstnieci. To 
apliecināja 1942. gadā publicētā otrā īsprozas 
grāmata Dieva viesuļi, ko pēc gada izdeva atkār-
toti. Kritika slavēja gan valodas sulīgumu, gan 
raksturu kolorīto atklāsmi, gan konfliktu sav-
dabīgumu. Izcēla arī kompozīcijas koncentrētī-
bu, kas pakļauta noskaņas vienotībai. Mēģināja 
Bendrupes prozu saradot ar Ādamsona tēliem 
un situācijām, piebilstot, ka Bendrupei nav iro-
nijas, toties ir līdzjūtība cilvēka ciešanām un 
vājumam, interese par dīvainībām un iekārēm. 
Bendrupi raksturoja arī kā mīlestības filozofi, 
«mazo cilvēku» likteņu tēlotāju, dzīves noslē-
pumainības un cilvēka mistisko dziņu atklājēju. 

Līdzās Ādamsonam, Vilim Cedriņam, Zinaīdai 
Lazdai, Veronikai Strēlertei, Knutam Lesiņam, 
Andrejam un Anšlavam Eglīšiem Mirdza Ben-
drupe piederēja pie starpkaru Latvijas literāro 
jaunienācēju pēdējās plejādes. Šī paaudze būtu 
turpinājusi veidot latviešu moderno literatū-
ru. Taču Bendrupe, palikusi padomju okupētajā 
Latvijā, bija spiesta pieciest varas spiedienu un 
pirmos desmit pēckara gadus publicēja periodi-
kā tikai retu dzejoli. Dienišķo maizi galvenokārt 
pelnīja ar atdzejojumiem, kas, manuprāt, nereti 
pašai bija grūti pieņemami un, iespējams, repre-
sīvo iestāžu uzspiesti, piemēram, Staļina «bar-
da» Ščipačova rīmes vai teiksma par pionieri, 
tēva nodevēju Pavļiku Morozovu. 

Patvērumu šajā posmā Bendrupe atrada krie-
vu klasikā, it īpaši krievu romantisma dzejā. 
60. un 70. gados viņa publicē krievu romanti-

Zemes meita 
ar zvaigžņu 
dvēseli

Viesturs Vecgrāvis

Mīlestības filozofi saistījusi 
neikdienišķā, ireālā un 
noslēpumainā pasaule
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Viesturs Vecgrāvisproza Zemes meita 

ķu Mihaila Ļermontova, Fjodora Tjutčeva, Afa-
nasija Feta dzeju latviskojumus, sasniegdama 
tajās augstu meistarību. (Feta atdzejojumi bija 
gandrīz konģeniāli, un Puškina Jevgeņijs Oņegins 
tiek uzskatīts par izcilāko no četriem latvisko-
jumiem.)

50. gadu vidū rakstniece atsāka rakstīt prozu, 
taču publicētie darbi, izņemot īsprozas krājumu 
Visskaistākais dārzs (1960), bija vārga atblāzma 
no pirmo divu prozas grāmatu oriģinalitātes. 
Toties dzeju krājums Nerimas balss (1967) un it 
īpaši dzejas izlase Ceļa gaita (1970) izvirzīja viņu 
latviešu vispirmo dzejnieku rindās. 

Laikmeta paradoksu dēļ jāpiemin, ka latviešu 
trimdas izdevēji Latvijā palikušo rakstnieci (tā-
pat kā Čaku, Ādamsonu un Jāni Grotu) neaiz-
mirsa. Viņas īsprozas grāmatas tika izdotas gan 
Vācijas bēgļu nometņu laikos, gan Daugavas ap-
gādā Stokholmā.

Latvijā Bendrupes agrāko gadu prozu nepie-
minēja, kaut arī tā nebija aizliegto skaitā. 70. 

gadu beigās publicētajā Benitas Smilktiņas mo-
nogrāfijā par latviešu novelistiku līdz 1940. ga-
dam Anšlavs Eglītis un Knuts Lesiņš kā emig-
ranti netika minēti, bet Bendrupe gan, turklāt ar 
lielu respektu. Tiesa, līdz Bendrupes īsprozas iz-
lasei (atšķirībā no Čaka, Ādamsona, Rozīša, Eze-
riņa un sociālkritiski tendētā Upīša) tolaik ne-
nonāca, tikai 1992. gadā izdeva viņas pirmskara 
prozas izlasi Stāsti par ceļiniekiem, Rotas Gold-
šteinas pēcvārdotu, ar filigrānām Ievas Iltneres 
ilustrācijām. 

Diemžēl to pat īsti neievēroja, lai arī izlases 
vienīgā recenzente Vija Jugāne rakstīja, ka Ben-
drupes proza pārsteidz ar konkrēto, apbrīno-
jami plastisko tēlainību, psiholoģiski dziļi un 
daudzplākšņaini atveidotajiem raksturiem, kas 
«iesēdināti» konkrētā, reālistiski iezīmētā vidē, 
ka ikvienā rindiņā ir maigums, mīlestība kā filo-
zofiska, dziļi apjēgta attieksme pret dzīves īste-
nību. Lasītāju uzmanības nebija, noveles tolaik 
lasīja maz, jo bija sācies lielo romānu un televī-
zijas seriālu laiks. 

Dzejnieks Leons Briedis, viens no Bendrupei 
vistuvākajiem cilvēkiem, rakstījis: «Fricis Bār-
da latvieti nosaucis par «zemes dēlu ar zvaig-
žņu dvēseli». Mirdzu Bendrupi pēc šīs analoģi-
jas gribētos saukt par «zemes meitu ar zvaigžņu 
dvēseli». TĀLUMA TUVUMS un TUVUMA TĀ-
LUMS. Abas šīs dvēseles virzības un gaitas dzej-
niecei ir vienlīdz svarīgas un būtiskas.»

Par šo saistību ir arī novele Helēna (sarakstīta 
1939., publicēta 1942. gadā grāmatā Dieva viesu-
ļi) , — tematikas ziņā retums latviešu prozā. Tā ir 
Edgara Alana Po un gotiskās literatūras ietek-
mēta, taču saistīta arī ar Bendrupes noturīgo 
interesi par paralēlajām realitātēm, cilvēka ne-
mirstību gara pasaulē, reinkarnāciju, okultajām 
parādībām, par fiziski mirušo spēju sublimēties 
empīriskajā realitātē. Helēna raksturo Bendru-
pes ticību tam, ka gara pasaule spēj transformē-
ties reālos tēlos. 

Nezinu latviešu īsprozā otru tādu darbu, kurā 
ar tik suģestējošu konkrētību rakstīts par totāli 
metafiziskām parādībām, gandrīz vai piespiežot 
lasītāju noticēt, ka iracionālais eksistē tepat bla-
kus un ka nāve nav esamības beigas, ka viss ir 
relatīvs. Helēna ir raksturīga liecība tam, ka Ben-
drupi saista neikdienišķais, pārreālais vai virs-
reālais, kāda «trešās acs» realitāte, kas gandrīz 
ar maniakālu vilkmi kādu izredzēto (vai nolā-
dēto) paņem savā varā, un no tās vairs nav ie-
spējams atsvabināties, tā vajā cilvēku visu at-
likušo mūžu. Bendrupes otrā prozas krājuma 
recenzente Ofēlija Sproģere uzsvēra, ka vērtību 
pārvērtēšana Bendrupes novelēs ir tik dziļa, ka 
viņas varoņiem bieži vien vairs nav atpakaļceļa. 

Novēlu Helēnas lasītājiem bezaizspriedumai-
ni ieiet tās dīvainajā gaisotnē un padomāt par 
perspektīvām, kādas pirms gandrīz 80 gadiem 
mums pavēra Latvijas jaunie novelisti, to vidū 
Mirdza Bendrupe. Ê
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Tas notika tūkstoš deviņi simti trīsdesmit piektā 
gada rudenī, un tanī laikā es vēl biju arhitektūras 
fakultātes students.

Jau pavasarī mūsu patīkamais, bet stingrais 
profesors, kuram pašam celtniecība bija visu 
mākslu māksla un dieveklis, piekodināja man 
vasaras svētīgo laiku nelietīgi neizšķiest un iet 
praksē vai rudenim sagatavot jau laikus albumus 
un uzmērījumus, kas būs vajadzīgi pārbaudīju-
miem. Tā kā ziemā un pavasarī es daudz strādāju 
pie lielas sabiedriskas celtnes izbūves un studijas 
man aizkavējās, nolēmu praksē neiet un pa vasa-
ru nodoties studijām.

Bet vasara mani aizrāva laukos, un, kad es at-
tapos no dābola pļavu un upes ūdeņu maigā rei-
boņa, redzi, bija jau augusta beidzamās dienas, 
un mana studenta sirdsapziņa bargi vaicāja, kur 
man esot tie zīmējumi, uzmērījumi un kur skices 
un albumi? Man nebija nekā no tā visa, manas 
rasetnes, bloki un zīmuļi apputējuši un dīkā gu-
lēja kaut kur Rīgas ilgi neredzētā dzīvokļa plauk-
tos un galdu atvilktnēs. Un, tā kā minētā sirds-
apziņa mani bargi tirdīja un no manis neatstājās, 
kādu rītu es āvu kājas un tās pašas dienas pieva-
karē izkāpu no vilciena uz Rīgas stacijas perona. 
Noguris, apputējis un trokšņa apreibināts, iejau-
cos cilvēku burzmā, no kuras vasarā biju pilnīgi 
atradinājies.

Savā dzīvoklī aizgājis, noskaloju ceļa putekļus, 
un tūdaļ mani ņēma savā varā zīmuļi, rasetnes 
un papīrs, kurus es tanī vakarā gan tikai sakār-
toju, lai, no rīta celdamies, tūdaļ atrastu tos pa 
rokai.

Gulēt aiziedams, kādu brīdi vēl pārdomāju, 
kurp man īsti jādodas un kas jāzīmē visupirms, 
bet miegs man drīzi vien un ļoti stipri uzmācās 
un neatļāva pieņemt noteiktu lēmumu, to tad 
atstāju rītam. Naktī gulēju nemierīgi, kāds sap-
nis man rādīja akmenī grebtu kailu sievu, kas 
tvēra kokles stīgas. Bet dīvainākais bija tas, ka 
kokles stīgas skanēja, kaut nenodrebēja — skanē-
ja ar dziļu skaņu, kāda koklei īstenībā nepiemīt, 
un skumīgā kaislībā, kas man gāja caur sirdi kā 
asmens un miegā lika ievaidēties. Un tad es ievē-

roju, ka akmens sievas roka, kas koklei lika dzie-
dāt, asiņoja — tumšas asins lāses lāsoja smiltīs no 
iepelēkās akmens rokas. Un kā kādas neredza-
mas būtnes balss man čukstēja ausī:

«Mīlestības dienišķā maize ir ciešanas. Mīlestī-
ba paņem mūsu asinis par savu skumīgo un kais-
līgo dziesmu.» No miega uztrūcies un sapņa dī-
vainajā noskaņā vēl kvēlodams, ilgi un apmulsis 
raudzījos tumsā.

Arī otrā dienā sapni atcerējos un grūtsirdīga 
nemiera noskaņā neizgāju no mājas līdz novaka-
rei. Bet, kad vakars jau bija tuvu, atjēdzos, ka ne-
drīkst vairs dīkā pavadīt nevienu dienu, man bija 
jāpasteidzas ar tiem zīmējumiem un albumiem.

«Vispirms es uzmērīšu kādu vecu pieminekli,» 
nolēmu, «kādu kapu pieminekli.»

Ar šo apņēmību izgāju no mājas, uzvilcis pu-
tekļu mēteli — diena bija ļoti karsta, varēja uz-
nākt negaiss — un mēteļa kabatās nogremdējis 
zīmuļus un nelielu skiču bloku. Visbagātākā pie-
minekļiem man šķita Lielā kapsēta Miera ielā, 
kālab devos tieši turp.

Pēc ielas putekļainās tveices kapsētā bija 
daudz mitra vēsuma. Es nemīlu kapsētas un kap-
sētu gaisu. Sajuzdams sev uz kamieša nosviestu 
pirmo kapos augušā koka ēnu, sajutu tūdaļ arī to 
vieglo spiedienu pakrūtē, kas manī allaž savie-
nots ar protesta pilnu nepatiku.

«Visu šo stādu un koku saknes ir trūdos sairu-
šu miesu sulas piesātinātas,» es iedomāju, un 
mana nepatika auga un pieņēmās. Mitrais kap-
sētas vēsums neatveldzēja. Cīnīdamies ar vēlē-
šanos tūdaļ aiziet, stāvēju uz kapsētas celiņa un 
domāju:

«Varbūt viņi visi vēl ir te, kurus mēs aizgājušus 
domājam? Varbūt viņu uguns, viņu izsalkums vēl 
līp pie zemes un dzīves?»

Gausā solī devos uz priekšu, centos ievilkt 
krū tīs krietnu gaisa malku, bet — vai nu šķietami, 
vai no tiesas — gaiss man joprojām likās sastā-
vējies un biezs, ka plaušas tikai negribīgi ņēma 
to pretī.

Tā staigādams gan saulē, gan ēnā, aplūkoju 
daudzos kapus — vecus un jaunus, apkoptus un 
neapkoptus — un atradu, ka esmu nemierā ne ti-
kai ar kapsētas gaisu, bet arī ar kapsētas acij tve-
ramo izskatu. Daudz bezgaumības un kropluma 
sakopo cilvēki pie savu aizgājēju beidzamās at-
dusas vietas. Šais vietās man gribētos atrast cil-
denu vienkāršību, lielu spodrību, mieru, neuz-
mācīgas un savaldītas sēras. Bet te nu rēgojas visi 
tie brīnumizlocītie, izstaipītie, rotājumu apkrau-
tie krusti, kas nemaz vairs nelīdzinās krustiem 
un kam trūkst līniju miera, te nejēdzīgie, raibu 
raibie krāsām notriepta skārda vainagi, ieguldīti 
stikla kastēs vai bez tām, papīra puķes, satrunē-
jušas lentes.

Saule nokāpa pret rietu. Īgns un nemierīgs es 
klaiņoju pa kapsētu. Aplūkoju kādu pieminek-
li, pagriezu galvu sāņus un pēkšņi satrūkos tik 
stipri, ka elpa man sāpīgi iecirtās kaklā, — tikai 

Mirdza Bendrupe
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dažu soļu atstatumā no manis manī skatījās ne-
kustīga sievietes seja. Nespodrā, bālā seja, kurā 
skarbi staroja tumši sarkana mute, vērās manī 
plati atdarītām, tumšām acīm. Nākamajā sprie-
gas vērošanas mirklī ietvēru sievieti visu — tais-
na, tumšās, iezilganās drēbēs tērpta, gar sāniem 
nolaistām rokām viņa stāvēja pie kāda kapa, mūs 
šķīra tikai kapam apkārt apvilktā ķēde, stūros 
piekabināta četriem zemiem akmens stabiem.

Mūsu abu sastingumu pirmais lauzu es, bet 
tā vietā, lai attālinātos, es prasīju, pats savu vār-
du jēgu neaptverdams, tik klusi, ka tas līdzinā jās 
skaņai čukstēšanai: «Ko jūs te darāt?»

«To pašu, ko jūs,» viņa man tāpat atčukstēja 
pretī un bāli pasmaidīja.

«Es jūs sabaidīju?»
«Nē, es... es negaidīju...»
Viņa iznāca uz celiņa man līdzās. Ievēroju, ka 

viņas sejas bālā āda ir sīku vasaras raibumu klāta 
un ka acis tai tumšu, apvītušu vijolīšu krāsā. Es 
nekustējos vēl arvien un stāvēju, acis no viņas 
nenovērsdams. Tā mēs stāvējām dažus mirkļus 
un viens otrā skatījāmies.

«Iesim,» viņa sacīja, «jūs ejat projām?»
Nezināju, ko atbildēt, klusēdams sāku soļot vi-

ņai līdzās. Kā jau sacīju, kapsētas gaiss nepatika 
manām plaušām, ieņēmu to, cik vien skopi ie-
spējams, kālab tās laikam bija tādas skopas elpo-
šanas sekas, ka man viegli reiba galva, acis brī-
žam apmiglojās un ausis šķita tālas lielu ūdeņu 
šalkoņas pilnas.

Mēs soļojām lēni vienādā soļu rakstā un neru-
nājām joprojām. Tā mēs gausā solī izgājām kap-
sētai cauri un beidzot arī ārā no tās un, nevie-
na vārda vairs neizmainījuši, itin kā tā būtu pati 
par sevi saprotama lieta, turpinājām iet līdzās pa 
Miera ielu līdz Brīvības ielai un pa to līdz vec-
pilsētai. Saule pa to laiku bija jau norietējusi, 
un debesis pamazām aizvilkās mākoņiem. Kaļ-
ķu ielā kāda skatloga biezajā un dzidrajā stiklā 
es ieraudzīju pats savu attēlu līdzās jaunās sie-
vietes siluetam un uzlūkoju tad arī sievieti pašu, 
pārsteigts un īstenībai neticēdams. Viņa nepa-
vērsās uz manu pusi, bet turpināja iet man lī-
dzās, itin kā kad mūs vienotu vārdos neizsacīta 
noruna par mūsu kopīgās gaitas mērķi un vir-
zienu, nevienā ielu krustojumā mūsu gaita nesa-
stomījās, gājām taisni uz priekšu pret Daugavu.

Uz pontonu tilta es uz brīdi pavēros pār til-
ta margām ūdeņos, kas šūpoja blāvi piesarkušo 
debesu atspīdumu, pavēros sievietē un redzēju 
viņas sarkanās lūpas sakustamies, itin kā kad tā 
čukstētu pie sevis, viņas vaibstos iegūlās alku 
pilna izteiksme. 

«Ūdens,» viņa tad izsacīja šo vienīgo vārdu 
savā mazliet piesmakušajā un klusajā balsī, vai-
rāk viņa nesacīja nekā, bet tas vienīgais vārds bija 
izrunāts ar balss skaņu, kāda varētu būtu slāpju 
moku cietējam, kas par ūdeni runā kā par brī-
numu, iekāres virsotni, dzīvības un nāves lietu. 
«Jā, ūdens,» drusku nedroši atsacīju es, mūsu 

acis satikās, tūdaļ atkal novērsdamies, turpinā-
jām iet.

Vakars bija kluss, tik kluss, ka pat uz tilta ne-
plosījās vējš, kas ceļa gājēju parasti pavada pa 
šo tiltu no vecpilsētas uz Pārdaugavu un otrādi. 
Nespodrais mākoņu auts debesīs pamazām zau-
dēja sārto saulrieta atspulgu. Tveice gulēja pār 
pilsētu, gājējiem un Daugavas ūdeņiem.

«Kā jūs sauc?» es ievaicājos pēkšņi. Viņa atbil-
dēja nebrīnīdamās un nevilcinādamās:

«Helēna. Helēna Jasinska.»
Nosaucu savu vārdu, viņa to klusi atkārtoja, 

mēs atkal apklusām.
Mēs bijām pārgājuši tiltu un devāmies uz Ar-

kādijas pusi. Es sāku runāt. Stāstīju Helēnai par 
vasaru laukos, par pieminekli, kuru man vaja-
dzēja uzzīmēt kapsētā, par savām studijām un 
dzīvi. Helēna klausījās vērīgi, bet pati nerunāja. 
Es neizvaicāju viņu. Tikai reiz, kad ieminējos, ka 
mani brāļi un māsa visi ir miruši jaunos gados, 
viņa sacīja:

«Tas ir briesmīgi.»
Pa to laiku mēs bijām aizgājuši Arkādijai 

garām, un mūsu gaitas turpinājās klusajās, šau-
rajās un līkumainajās Torņakalna ieliņās. Dārzos 
iegrimušo māju logi bija atdarīti. Mēs satikām 
tikai retu pretimnācēju mijkrēslī, kas tapa arvien 
dziļāks un pelēkāks. Kāda šauriņa iela beidzās 
zāli apaugušā laukā, tur mēs nometāmies zālē. 
Helēna sēdēja man pretī mazliet lejup noslīdē-
jušiem kamiešiem un raudzījās man sejā, kailo 
roku elkoņus balstīdama uz ceļu galiem. Viņas 
vaibsti bija vēl saredzami krēslas nespodrībā, 
tie bija mierīgi, līdzeni, bet kaut kas viņas kakla 
un plecu līnijās, visā viņas būtnē bija tāds, kas 
liecināja par skaudru iekšēju uzmanību, kaut 
kas, ko vislabāk varēja pielīdzināt neveldzē-
jamu slāpju mākta cilvēka iekšējam spriegumam. 
Es to nezināju, es to jutu. Tad viņa ieslīdēja ar 
visu augumu biezajā zālē, viņas roka tvēra krēslā 
nobālušo puķu un smilgu vālā un sastinga šinī 
kustībā.

«Zeme smaržo,» viņa sacīja tikko dzirdami, un 
šiem vārdiem viņas mutē bija atkal tā pati dziļas 
nozīmības un alku skaņa, ko sadzirdēju jau 
pirmāk uz tilta, kad tā par ūdeni runāja.

Piecēlāmies un gājām tālāk.
Ir rudenī tādas naktis ar negaisa briedumu de-

besīs, kas tomēr neizvēršas negaisā. Gaiss ir tik 
karsts, tik satvīcis, tik smags, ka kokos ne lapa 
nepakust un zāles stiebri šķiet zemei pieplakuši.

Tādā naktī, tādā gaisā turpinājām soļot līdzās 
mēmi, kā paši savas dvašas apburti. Manas au-
sis bija nervozi atdarītas visiem trokšņiem, kā 
tas arvien notiek lielā klusumā, bet tām nebija 
ko dzirdēt, pat ne kāda cita gājēja soļi mūsu tu-
vumā neatskanēja, kā kad mēs staigātu mirušā 
pilsētā. Ne tumsa, dīvaina pelēcība gulēja ap 
mums. Uz Helēnu pavēries, redzēju atvizam 
viņas seju, šauru, bālu plankumu, aizkustinoši 
nevarīgu pret nespodro pustumsu, kas bija ap 
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viņu un mani.
Brīžiem mūsu kājas mina negludus ietves ak-

meņus, brīžiem stiga smiltīs, tad es izstiepu roku, 
vārīgi satvēru Helēnas roku virs elkoņa un neat-
laidu vairs. Caur plāno audumu jutu viņas ādas 
vēsumu — vēsumu, kāds piemīt tikai puķēm un 
ūdenim.

Nezināju sen, pa kādām ielām, kurā Torņakalna 
pusē mēs gājām, tā bija Helēna, kas deva virzienu 
mūsu gaitai naktī. Šauras, sastingušu dārzu ap-
malotas ielas malā Helēna pēkšņi apstājās.  
«Te es dzīvoju.» 

Viņa izstiepa roku pār zemiem vārtiņiem, at-
bīdīja otrā pusē iestiprinātu aizbīdni, iegāja. 
Nevilcinādamies iegāju pa vārtiņiem viņai līdzi. 
Ap mums bija dārzs, mēs stāvējām uz celiņa, 
kura abās pusēs bija redzamas tumšas koku ga-
lotnes. Celiņa galā, dārza dziļumā, redzēju tikko 
jauša mas celtnes kontūras ar augstu jumtu.

«Tur ir sols,» sacīja Helēna, saņēma manu roku 
un aizveda pie tā, «ja tev nav jāsteidzas...»

«Nē,» es atbildēju un apsēdos viņai līdzās, tikai 
tagad sajutu, cik noguris biju. Un bija tik karsts.

Piecēlos, novilku mēteli un pārmetu to sola 
atzveltnei. Kaut kas laikam izkrita no mēteļa ka-
batas, zāle nočaukstēja, es to dzirdēju, bet tūdaļ 
aizmirsu.

To tomēr piedzīvo tikai reizi mūžā, tik pret vie-
nu būtni to izjūt pilnā mērā — to visu nervu, kat-
ra asins piliena trauksmi, visu izjūtu un domu 
vienkopus saistītu iedegšanos un mirdzu mu. Tu 
turi rokās otru būtni, bet tā nav otra būtne — tas 
esi tu pats, tava neatraujama daļa, tavas dzīvības 
piepildījums. Tavu mulso un nezinošo agrās jau-
nības alku elsas, tavas bēdas, kas saukušas bez 
atbalss, vājums tevī, kas meklējis patvērumu, — 
viss tas ir gandarīts tanī mirklī, viss iegūts. Un 
tu zini: tik tiešām — šo mirdzumu tu vairs nevari 
pazaudēt. Arī nāve tanī brīdī ir tikai pacelšanās, 
arī kaislība — upuris un kalpošana, kas šķīsta un 
nesatriec. Deg jau arī tavs gars, tava dvaša — tik 
atpestīts tu esi, tik tīrs un mierīgs pat kaismē, ka, 
kamēr tavas rokas tur tavu ķēnišķīgo ieguvumu, 
tu esi neievainojams, nemirstīgs, visuspēcīgs.

«Es tevi meklēju,» es sacīju pavisam klusi, «es 
tikai to nezināju. Ūdens nespirdzināja, maize ne-
piepildīja, arī putna dziedāšana bija bez īstena 
spožuma –  tā biji tu, kuras trūka.»

«Es esmu te,» viņa atbildēja. Bet es turpināju:
«Es pats nebiju tas, kam man jābūt. Tagad zinu, 

ka īstenībā esmu daudz stiprāks, zinu vairāk un 
esmu arī labāks. Jo tu...»

«Es esmu pie tevis,» viņa atsacīja otru reizi.
Varēja būt otra stunda pēc pusnakts, kad He-

lēna atraisīja no maniem pleciem savu tievo 
roku loku.

«Man jāiet...»
«Tu to saki tik bezcerīgi, Helēna.»
«Man jāiet,» viņa čukstēja vēl neskanīgāk, pie-

spieda savu muti manai un piecēlās. Piecēlos arī 
es. Viņa uzlika man uz pleciem abas rokas, pūlē-

damās saskatīt manu seju, skūpstīja mani vēl rei-
zi un pazuda tumsā manam skatienam. Paņēmu 
no sola atzveltnes savu mēteli un izgāju uz ielas. 

Uz ielas mirkli apstājos. Mēma, dziļa nakts. 
Pavēros uz vienu pusi, uz otru — bezdibens, ne-
būtība. Nekur ne uguns. Pat vientulīgs suns neie-
rējās. Man kļuva skumji, līdz ar Helēnu man bija 
atrauta drošība un miers. Bezdomīgi apgriezos 
un aizgāju pa ielu. Es nezināju, kādā pusē īstenī-
bā atrodos, tālab iegriezos pirmajā šķērsielā. Tad 
otrā un trešajā. Gāju apmāts un bez jēgas.

Mājās atgriezos tikai rītausmā, tāpat neizģēr-
bies iekritu gultā un gulēju līdz pusdienai. Tik-
ko uzmodos, paēdu lielā steigā, noskaloju seju 
un rokas un izgāju no mājas, lai dotos pie Helē-
nas. Biju nepacietīgs un nemierīgs. Kamēr gulē-
ju, pār pilsētu bija aizjoņojis negaiss, tagad laiks 
bija labs un gaiss tīrs, devos uz Pārdaugavu kā-
jām. Gāju pa to pašu ceļu, pa kuru vakar ar He-
lēnu biju gājis. Bet aiz Arkādijas manī uzliesmoja 
doma, kas bija tik neganta, ka nodrebēju, — es 
taču nezināju ne ielu, kur Helēna dzīvo, ne viņas 
mājas numuru. Izmisis un apstulbis sāku klejot 
no vienas ielas otrā, likās – tūdaļ meklēto ielu 
un dārzu atradīšu un pazīšu.

Meklēju veltīgi līdz vēlam vakaram.
Otrā dienā jau no rīta biju Pārdaugavā un 

meklēšanu turpināju. Trešajā un ceturtajā tāpat. 
Piektās dienas vakarā es meklēto vietu atradu.  
Pavisam nejauši, kad jau biju zaudējis visas ce-
rības un gāju uz māju pusi. Sākumā neticēju sa-
vām acīm, tad metos pie vārtiņiem, jā – tie paši 
vārtiņi, tālāk dārza ceļš, māja ar stāvo jumtu. Iz-
stiepu roku, pagrūdu vārtiņus, tie bija aizbultēti 
no iekšpuses. Tad pārliecos vārtiņiem un atgrū-
du aizbīdni no otras puses, kā to tonakt bija da-
rījusi Helēna.

 Tanī brīdī, kad vārtiņi atdarījās, man izšāvās 
caur smadzenēm:

«Negudrais, apmātais muļķi — tu taču varēji 
aiziet uz adresu galdu! Ko gan Helēna domās par 
tevi tagad?»

Pavēros ap sevi — te mēs stāvējām tonakt, tur 
sols. Steidzīgi devos uz mājas pusi. Dārzs ap 
mani bija stipri nolaists, zāle un krūmi neap-
cirpti, zem vecām ābelēm auga platlapaini da dži. 
Uz celiņa, pa kuru gāju, atsevišķos puduros auga 
zāle. Mājai tuvāk piegājis, pabrīnījos — logi tai 
bija aizslēģoti. Vēl tuvāk piegājis, ieraudzīju, ka 
arī ap pašu mājas durvju slieksni zaļoja zāle un 
šūpojās dažas sīkas smilgas. Droši vien šīs durvis 
netika lietotas, un man jāuzmeklē citas. Apgāju 
mājai apkārt. Citu durvju neatradu. Atgriezos 
pie pirmajām un spēcīgi pieklau dzināju. Neviens 
nenāca atdarīt, mājā ne skaņas aiz aizslēģotajiem 
logiem. Man uzmācās baiga sajūta. Lai to pagai-
sinātu, vērīgi aplūkoju māju — tā bija veca koka 
māja, kādreiz zaļi krāsota. Zaļā olīvu krāsa bija 
apsūbējusi un pelēka tapusi. Dažu logu slēģiem 
šķērsām bija piesists no ārpuses dēlis. Stāvais 
kārniņu jumts, sienas, logi — visa māja atstāja ie-

Mirdza Bendrupeproza Helēna
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spaidu, ka tā neapdzīvota jau krietnu laiku. Ne-
izpratnē atgriezos pie sola — vai šis maz tas pats 
dārzs? Jutu — tas pats. Pavēros aiz sola atzveltnes 
— tur rēgojās kaut kas balts starp nātrēm un iz-
stīdzējušiem pieneņu kātiem. Noliecos un pacē-
lu pats savu zīmējumu bloku. Tas droši vien bija 
izkritis tonakt, kad pārmetu mēteli sola atzvelt-
nei. Man uzplijās arvien lielāka grūtsirdība un 
bailes. Vajadzēja iegūt skaidrību.

Lieliem soļiem atgriezos vēlreiz pie mājas, 
aizgāju aiz tās, devos dārzā tālāk un nodrebēju 
priekā – tur pie pašas sētas, pār kaut kādām dār-
zāju dobēm līkņāja vecis zilā kamzolī. Gāju tam 
klāt. Vecis sagaidīja mani klusēdams, pievērsis 
man savas izbālējušās zilās acis.

«Vai es nevaru satikt — vai te dzīvo Helēna Ja-
sinskas jaunkundze?»

Ļoti neskaidri vecis atšļupstēja:
 «Nē-ē.»

Vecajam vīram bija pavisam grūta mēle. Ilgi 
viņu izprašņājis — katrs vārds viņam bija jāat-
kārto vairākas reizes, iekām to sapratu —, dabūju 
dzirdēt lietas, ko mans prāts liedzās aptvert. Šinī 
mājā neviens nedzīvojot jau divpadsmit gadus. 
Nē, saimnieki neesot Jasinski, tos saucot Brik-
maņi. Un tie esot ārzemēs. Viņš dzīvojot tepat 
kaimiņos un atnākot šurpu tikai māju kaut cik 
pieskatīt. Viņš te iekopis sev sakņu dārzu. Patei-
cos un, viss nepacietības drudzī kvēlo dams, gan-
drīz skriešus devos projām.

Otrā rītā devos tieši uz adresu galdu. Izpildī-
ju pieprasījuma formulāru — varēju tur ierakstīt 
vienīgi meklētās vārdu un uzvārdu. Ko gan citu 
es zināju par Helēnu?

Pēc stundas ceturksni ilgas meklēšanas man 
paziņoja:

«Tādas mums nav.»
«Nav?!»

Mirdza Bendrupeproza Helēna

Ilustrācija —  
Kristaps Ģelzis



Kluss 
troksnis 
lika man 
attapties — 
kad atdarīju 
acis, gultā 
man pretī 
sēdēja veca 
sieva melnā 
mežģīņu 
lakatiņā 
un klusi 
dziedāja

20

«Nav.»
«Bet kā tas iespējams?»
«To es nezinu,» atbildēja nemīlīgā, kalsenā 

meitene, kas turēja rokās manu formulāru.
«Bet vispār, tas uzvārds... Varbūt viņas ģime-

ne...»
«Ir tikai viens Jasinskis. Garīdznieks, katoļu 

garīdznieks. Aloizijs Jasinskis. Bez ģimenes.»
Satriekts mēmi palocīju galvu un devos pro-

jām. Cilvēki ap mani saskatījās drusku pārsteig-
ti, drusku zobgalīgi. Es nesu izmisumu uz vaiga, 
visi to varēja apbrīnot. 

Devos atkal uz Pārdaugavu. Biju iedomājis, ka 
jāparunājas ar kādu tās mājas — tās apburtās mā-
jas kaimiņu, varbūt... Bija ļoti neērti uzmākties 
cilvēkiem ar tik neparastu lietu. Neatceros vairs, 
kā īsteni es to dabūju gatavu, tomēr apstaigāju 
piecus dzīvokļus tanīs mājās, kas neapdzīvotajai 
mājai līdzās, bet tanīs neviens nekā nezināja ne 
par Helēnu Jasinsku, ne par Brikmaņiem, mājas 
īpašniekiem. Vienas kaimiņu mājas sētniece man 
deva padomu:

«Ej, dēls, pāri ielai, tur viņā pusē bēniņu dzī-
voklī mitinās viena veca sieva, tā te jau sen sen 
dzīvo. Paakla un pakurla tā gan ir, nebūs tev 
viegli, bet runā vien dikti — varbūt tev laimējas. 
Deģiene sauc to sievu.»

Pateicos un devos pie Deģienes. Deģiene dzī-
voja baložu būrim līdzīgā miteklī, jumtā iebūvē-
tā. Pabrīnījos par celtnieka ērmīgo izdomu. Pie 
durvīm ilgi raustīju zvanu — neviens nenāca at-
darīt. Palūkoju nospiest durvju rokturi — durvis 
nemaz nebija aizslēgtas. Gāju iekšā. Stipri piecir-
tu durvis — lai dzird, lai nesatrūkstas.

Spēcīga smarža sitās man pretī. Šaurā istaba 
bija saules sakarsēta. Smaržoja pēc vaivarājiem, 
krustnagliņām, kalmju saknēm. Istaba ar dzelte-
najām, nekrāsotajām koka sienām un nedaudza-
jām istabas lietām — skapi, gultu, galdu un pā-
ris ķeblīšiem — bija manā priekšā kā uz delnas, 
bet tur neviena nebija. Nesapratu, iet vai palikt. 
Vecā sieva droši vien aizgājusi, varbūt sēd dārzā, 
sildās saulītē. Nemaz neapdomādams savu rīcī-
bu, atsēdos uz ķeblīša, gaidīju. Stiprajā vaivarāju 
smaržā man sāka reibt galva. Jā, kādā kaktā uz 
plaukta gulēja daudzas kaltētu zāļu saujas. Kam 
tās kaltētās puķes un zāles?

     Patiesi nezinu, vai biju iemidzis, tā uz ķeblī-
ša sēdēdams, vai pat samaņu zaudējis — biju jau 
pavisam novārdzis un daudzas naktis negulējis 
krietnu miegu. Kluss troksnis lika man attapties 
– kad atdarīju acis, gultā man pretī sēdēja veca 
sieva melnā mežģīņu lakatiņā un klusi dziedāja. 
Izberzu acis, bet prāts man bija pavisam apmāts 
un miegains. Piecēlos un sāku šļupstēt kaut ko 
par traucēšanu, gaidīšanu un Helēnu. Vecā sie-
va neskatījās man virsū, sēdēja sakņupusi, ro-
kām aptvērusi ceļgalus un dziedāja. Viņas platās, 
tumšās acis skatījās man virsū neredzēdamas. 
Mulsi ieklausījos dziesmas vārdos.

«Nāves eņģeli, tavs sirpis 

     Lilijām pie saknes guļ...» 
«Ko viņa tur dzied,» nodomāju, «vai tik es vēl 

neguļu un nesapņoju?»
Nē, es visu redzēju, visu sapratu, bet smeldzī-

ga, dīvaina sapņa noskaņa mani neatstāja.
«Nobāl lilijas un prasa...»
«Deģa kundze,» es ierunājos, tad atcerējos ve-

cās sievas kurlumu, piecēlos kājās un piegāju tai 
tuvu klāt. Tikai tagad viņa pievērsa man savas 
tumšās acis.

«Labdien, dēliņ! Ko tu...?» 
«Deģa kundze,» es saucu, cik vien dikti varē-

dams un drusku uz priekšu noliecies, «es meklē-
ju, redziet... Helēnu, Helēnu Jasinsku.»

«Helēna Jasinska,» domīgi atkārtoja vecā sie va. 
«Jasinska... Pagaidi, mīļais, Helēna Jasinska jau ir 
mirusi. Būs jau savi desmit gadi. Atceros.»

Es iesmējos un savaldīju drebuļus, kas man 
uz mācās.

«Mirusi? Tā nav tā!»
Noliecos vēl tuvāk un kliedzu vēl diktāk:
«Es viņu satiku — nesen.»
«Satiki? Bet viņa jau...» vecā sieva paskatījās 

manī. Skatījās ilgi, tad novērsās un sacīja:
«Nezinu, dēls, neatceros. Esmu tik veca. Var-

būt nav arī mirusi. Neatceros, nekā neatceros.» 
Viņa izstiepa roku un bikli noglāstīja manu ple-
cu. Man reiba galva vaivarāju sazāļotajā gaisā. 
Un šī vecā sieva bija vājprātīga vai murgoja. Un 
ap viņu bija kapsētas gaiss. Viņas acis dzīvajiem 
cilvēkiem cauri un garām vērās miroņu vaigos.

Mirusi — Helēna?!
Ardievas nepateicis, apsviedos un steidzos 

ārā,  durvis aiz sevis neaizvēris. Sieva noteikti 
bija vājprātīga, kā gan tā lāga sētniece mani va-
rēja sūtīt pie tādas? Lieliem malkiem dzēru tīro 
āra gaisu un centos aizdzīt murgaino un grūtsir-
dīgo noskaņu.

—
Esmu darījis visu, kas cilvēka spēkos, lai at-

rastu Helēnu vai viņas pēdas. Visās iespējamās 
vietās ievāktas visas iespējamās izziņas. Un tas 
viss ir bijis veltīgi. Esmu skrējis pa ielu pakaļ au-
gumam, kas man iztālēm atgādināja Helēnas au-
gumu, esmu izlēcis no ejoša tramvaja vāģa, kad 
man likās, ka ielas burzmā pavīd viņas pro fils. 
Esmu ielūkojies zem neskaitāmām ziediem un 
plīvuriem rotātām cepurēm, stāvējis pie iz stāžu, 
teātru, koncertzāļu ieejām, kad tur sāka pulcē-
ties apmeklētāji. Daudzas reizes esmu iz staigājis 
Pārdaugavu un kapsētu Miera ielā, stun dām ilgi 
esmu sēdējis uz mazā koka sola dārzā pie tās 
Pārdaugavas mājas.

Un viss, itin viss tas ir bijis velti. Helēna ir pa-
zudusi no manas dzīves, kā kad to būtu apri jis 
viņas nakts stingais un pelēkais bezdibenis, kas 
vērās man pretī, kad, no viņas šķīries, aiz dārza 
vārtiņiem pavēros ap sevi. Ê
1939

Mirdza Bendrupeproza Helēna
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proza

Ko gan var pateikt par Mariju? Ka viņai ir dzel-
teni mati, kas pie saknēm tumši? Ka viņa dievina 
cūkgaļas cepeti ar kraukšķīgu maliņu? Ka viņai 
bērnībā patika skatīties uz līdzenumiem februā-
ra krēslā? Kad skatiens varēja apstāties tur, pie 
zemajām debesīm, pelēkās, pelēkās gaismas, līdz 
kļuva tik tumšs, ka viņa varēja saskatīt vienīgi 
savu seju, zaļo lampu uz galda viņai aiz muguras 
un pašā dziļumā savu māti, kas stāvēja, atbalstī-
jusies durvīs, un smēķēja.

Logs, melns spogulis.
Marija.
Viņa sit savu mazo bērnu, līdz tas beidz rau-

dāt. Tas ir zēns. Viņu sauc Torbens. Vairs nav 
daudz tādu, kas tā sauktu savus dēlus. Jā, Ma-
rija! To gan par viņu var teikt: «Viņa deva savam 
zēnam vārdu Torbens.»

Drīz viņam būs divi gadi. Viņš ir sīkulis. Viņā 
nav nekā īpaša.

Viņi nāk pa gājēju ielu. Torbens un Marija. Viņi 
iet sadevušies rokās. Viņi apstājas pie strūklakas. 
Marija apsēžas uz soliņa. Torbens paskrien zem 
kastaņām. Tās tieši tagad ļoti skaisti zied. Viņš iz-
dzenā baložu baru. Viņš atrod mazu melnu ak-
mentiņu. Viņš ilgi cīnās ar košļājamo gumiju, kas 
iemīta zālē.

Pa to laiku iezvanās Marijas telefons. Tas ir 
Bjorns. 

«Mēs te sēžam un gaidām tevi, kur tu ellē esi, 
lops?»

Bjorns kavējas. Marija nopūšas un pagriežas, 
lai paskatītos uz Torbenu. Viņš ir ieslīdzis saru-
nā ar divām jaunām meitenēm. Viņas smaida un 
žestikulē. Torbens viņām kaut ko rāda. Viņas no-
liecas, lai paskatītos, kas tas ir. Tad smejas. Viena 
viegli papliķē viņam pa galvu. Tad viņas atvado-
ties pamāj viņam ar roku un dodas pāri zālie-
nam. Torbens noskatās viņām pakaļ, kamēr viņas 

pazūd no redzesloka. Viņam pa pieri rāpo muša.
Marija aizsmēķē cigareti un pasauc viņu. Viņš 

uzreiz traucas pie savas mammas.
«Redz, kāds labs zēns,» saka kāds pavecāks 

kungs, kurš ir apsēdies uz soliņa blakus Marijai. 
«Mūsdienās bērni vispār vairs neklausa.»

Marija uzceļ Torbenu pie sevis. Viņš rāda viņai 
melno akmentiņu. Vecais kungs smaidot saka: 
«Labdien, mazo draudziņ!» Torbens paslēpj seju 
pie Marijas kakla.

Tad nāk Bjorns. Viņš ir aizelsies. Marija drūmi 
pakrata galvu un sāk iet. Bjorns uzceļ Torbenu 
sev uz pleciem.

Bjorns ir Marijas brālis. Viņi visi trīs ies ēst uz 
stacijas restorānu. Tur var dabūt cūkgaļas cepeti. 
Bjorns nes Torbenu visu ceļu cauri pilsētai.

«Kāpēc tu tikai tagad atnāci, lops?»
«Darīšanas.»
«Darīšanas, pie pakaļas!»
«Ir gan. Mobilie telefoni, mēs dabūjām baigo 

piķi.»
«Kas — mēs?»
«Es un Bjergs.»
«Turies no Bjerga pa gabalu, vai zini!»
«Nomierinies.»
«Turies no viņa pa gabalu!»
«Viņam ir sakari.»
«Nav viņam nekādu sakaru!» 
«Nomierinies. Viņš taču nemaz negrib redzēt 

Torbenu. Tu pazīsti Bjergu.»
Marija raida viņam niknu skatienu. Torbens 

dzied «Mē, mē, mazo jēriņ», cik vien labi prot.
«Torben, izbeidz DZIEDĀT.»
«Kāpēc gan puika nevarētu dziedāt?»
«Tāpēc, ka nevar.»
Bjorns nostenas.
«Tu es prātā slima,» viņš saka un sāk dziedāt 

līdzi. Viņš nezina dziesmu, viņš dzied šķībi un 
ļoti skaļi. Torbens nobīstas un paliek kluss. Ma-
rija pa to laiku ir pārgājusi uz ietvi ielas pretējā 
pusē. Bjorns paņem Torbenu pie rokas un pāriet 
pāri ielai. 

«Saņemies taču,» viņš kliedz viņai nopakaļ, 
«kas, pie velna, tev lēcies?»

Viņi ēd ceptu cūkgaļu un piedzer diētisko 
kolu. Torbenam tiek desiņas ar frī kartupeļiem. 
Viņš knapi var atsniegt galdu. Viņi ēd klusumā. 
Tad Marija ierauga košļājamo gumiju, kas Torbe-
nam pielipusi pie kreisās rokas plaukstas.

«Sušķis tāds,» viņa nošņācas un mēģina to no-
plēst.

Nekas nesanāk. Viņa paliek sarkana. Viņa sa-
grābj Torbena plaukstas locītavu un to sažņaudz. 
Torbens blenž vienā punktā. Marija parauj zēnu 
aiz rokas tā, ka viņš ar galvu atsitas pret galda 
malu.

«Liec taču mazo mierā,» Bjorns saka ar pilnu 
muti, «Marija!»

Tad viņa palaiž zēnu vaļā. Torbens vēl aizvien 
blenž vienā punktā.

Naja Marija Aidta

Torbens un 
Marija
Stāsts



Marija sit 
savu mazo 
bērnu. 
Savu dēlu, 
Torbenu. 
Viņa iekausta 
viņu. Viņa 
grūž viņu 
pret sienu
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«Vai tu viņu sit?» Bjorns nolaiza no zobiem 
gaļu un sarkanos kāpostus. Marija samiedz acis 
un paskatās uz viņu.

«Tev jāturas pa gabalu no Bjerga, vai skaidrs?»
Viņa pastumj prom savu šķīvi. Viņa ir apē-

dusi visu, arī to mazo pētersīļu pušķīti, kas bija 
uzlikts uz kartupeļiem kā rotājums. No mērces 
vairs nav miņas. Torbens netīšām apgāž savu 
kolu. Bjorns saslauka ar salveti.

«Tak nomierinies, Marija, viņš taču vēl ir ma-
ziņš.»

«Pēc mēneša viņam būs divi gadi.»
«Tas taču arī ir maziņš.»
«Tu esi stulbs, Bjorn.»

Tad viņi pieceļas un dodas prom. Daži glīti, 
rozā mākoņi lēni slīd pār debesīm. Torbens un 
Marija ir sadevušies rokās. Viņi dodas atpakaļ 
pa gājēju ielu. Bjorns apstājas. Viņam jāiet uz 
otru pusi. Viņam jāaiziet pie Bjerga un jānopērk 
zālīte, viņiem jāpārrunā darījumi.

«Ej dirst, Bjorn,» saka Marija un aizvelk Tor-
benu sev līdzi.

Bjorns vēl mirkli stāv un noskatās viņiem pa-
kaļ. Druknā, jaunā sieviete melnās biksēs un 
baltā krekliņā. Dzeltenie mati, kas pie saknēm 
ir tumši. Zēns sarkanos šortos un krekliņā. Tad 
Bjorns pakrata galvu un apgriežas. Viņš iebāž 
rokas kabatās un aiziet rātsnamam pa otru pusi. 
Viņš nolemj iet kājām visu ceļu līdz pilsētas zie-
meļdaļai, kur uzturas Bjergs. Ir tiešām burvīgs 
pavasara vakars, gaisma ir brīnumaina, tagad 
gandrīz zilgana un pienaina; kaut kur tuvumā 
svilpo strazds.

Marija sit savu mazo bērnu. Savu dēlu, Torbe-
nu. Viņa iekausta viņu. Viņa grūž viņu pret sie-
nu. Viņa sper viņam, kad tas palien zem ēdam-
galda. Viņa zveļ viņam pa ausi, ja viņš urbina 
degunu. Viņa rausta viņu, kad viņam gadās aiz-
migt dīvānā. Viņa piesien viņu pie redeļu gul-
tiņas. Tas viņai nepavisam nebūtu jādara. Viņš 
vienmēr guļ nekustīgi.

«Tev jāsit viņam pa pakaļu, lai nepaliek zilu-
mi,» saka viņas māte. «Citādi tev sāks piesieties 
silītē.»

Un tur viņai droši vien ir taisnība. Silītē jau ir 
sākuši brīnīties. Torbens ir tik kautrīgs. Bet viņš 
ir arī agresīvs. Viņš sit citus bērnus, kad tie nāk 
viņam tuvumā. Viņš kož. Un viņam bieži ir puni 
un sapampumi, gan uz ķermeņa, gan uz galvas. 
Silītē tas ir savā starpā pārrunāts. Bet, no otras 
puses, viņa, Marija, izskatās sakarīga. Nevar jau 
tā no zila gaisa tiesāt citus cilvēkus. Bērni šajā 
vecumā ātri sasitas, viņi taču paklūp un krīt, un 
sasitas.

Un Torbens vispār nav tāds bērns, kas patiktu. 
Viņš nav pievilcīgs. Viņš nestaro. Viņš patiesī-
bā ir taisni nepievilcīgs. Neglīts un nopuņķojies. 
No šāda bērna cilvēki labprātāk taisās vaļā, ja 
nu būsim atklāti. Bērni nav vienādi, tā tas vien-

kārši ir. Un varbūt tāpēc silītē nav neviena, kurš 
uzņemtos ko darīt sakarā ar Torbena skrambām. 
Nav neviena, kuram viņš tā īsti patiktu. Varbūt 
tāpēc.

Marija atslēdz durvis un iededz priekšnamā 
gaismu. Viņa sameklē pulti un ieslēdz televizo-
ru. Istaba ir tumša. Viņa nopūzdamās apsēžas 
dīvānā. Torbens ierāpjas viņai blakus. Viņa iz-
klaidīgi bužina viņa matus, viņš ieritinās viņai 
pie krūtīm. Viņi skatās raidījumu par Āfrikas 
piekrasti. Torbens drīz vien iemieg, un Marija 
aiznes viņu uz gultu. Pēc tam viņa ieraujas lielā, 
riekstubrūnā dīvāna vienā stūrī ar limonādi un 
cigaretēm un paliek tur sēžam ilgi pēc pusnakts.

Ak, Marija.
Bjorns ir tavs brālis, Torbens ir tavs dēls.
Es esmu Bjergs.
Vai atceries to reizi, kad mēs pirmo reizi ti-

kāmies? Tu man stāstīji par krēslainiem līdze-
numiem, un man vajadzēja apčamdīt tev krūtis. 
Mēs stundām staigājām šurpu turpu pa gājēju 
ielu. Un man vajadzēja glāstīt tavus matus, ka-
mēr tu uz soliņa pie strūklakas sēdēji, ar muguru 
piekļāvusies manam vēderam. Mēs ēdām cūk-
gaļas cepeti dzelzceļa stacijas restorānā. Tas bija 
tik sen. Tu biji tik... svaiga! Tovasar tev laikam 
palika septiņpadsmit. Un es, es jau vispār esmu 
vecs zēns. Tu biji tik nemierīga, nenovaldāma. 
Tagad tevī ir parādījies smagums. Tik daudz es 
par tevi tagad zinu. Un tev nevajag raizēties par 
Torbenu. Man ir vienalga. Viņš nav nekas īpašs. 
Es nekad nedomāju par to, ka viņš ir manējais. 
Jo viņš ir tavējais, Marija. Dari ar viņu, ko vēlies. 
Mazi bērni man tiešām neko neizsaka. Cik no-
protu no Bjorna, tu dusmojies uz mani. Mani 
tas apmierina. Mums bija mūsu kopā pavadītais 
laiks, un tagad es labprātāk sekoju visam līdzi 
pa gabalu. Tā nav apmātība, drīzāk tāds kā laika 
kavēklis. Tu malies uz riņķi, Marija, un ir uzjaut-
rinoši tev sekot: gājēju iela, dusmas, iekaustīša-
na, tu ļauj zēnam salīt lietū, lētu drēbju pirkumi, 
dzeršanas tūres pa diskotēkām un tā drusciņa 
seksa, kas tām piederas. 

Gājēju iela, dusmas, iekaustīšana.
Es zinu, kur tu man tagad esi. Tas mani ap-

mierina.

Torbenam paliek divi gadi. Marijas māte ir ie-
radusies un Bjorns. Ir nopirktas konfektes un 
čipsi, un salmiņi Torbena limonādei. Viņi visi 
četri ir apsēdušies dīvānā. Televizors ir ieslēgts, 
un Bjorns palīdz Torbenam izsaiņot dāvanas. 
Pēc tam viņš ar Torbenu aiziet uz guļamistabu 
paspēlēties ar jaunajām mašīnām. Sievietes aiz-
smēķē. Viņas dzird Bjornu atdarinām ātrās pa-
līdzības sirēnu. 

Torbens guļ zemē uz vēdera un braukā šurpu 
turpu ar dzeltenu traktoru.

«Torben! Paskaties! Man ir vēl kaut kas priekš 
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tevis.»
Bjorns izvelk no kabatas mazu paciņu. Tā ir 

tāda maza plastmasas bumba, kurā, ja pakrata, 
var redzēt sniegu sniegam, piemēram, pār Zie-
massvētku vecīti. Bet šajā bumbā nav nekāda 
Ziemassvētku vecīša. Šajā ir maza, zaļa eglīte. 
Fons ir tumši zils ar zvaigznītēm. Bjorns parāda 
zēnam, kā var panākt snigšanu. Torbens blenž ar 
vaļā muti uz biezajām, krītošajām sniegpārslām 
un drīkst arī pats pamēģināt.

«Tā ir no tava tēta, Torben. No tava tēta.»
Bet Torbens neklausās. Viņam vairs nav gana. 

Viņš krata bumbu vēl un vēl un pārsteigts blenž 
uz brīnumu. Bjorns pieceļas un ieiet lielajā ista-
bā. Māte mikroviļņu krāsnī ir pagatavojusi pop-
kornu. Bjorns iesviež mutē veselu sauju, tikmēr 
aizdedzinot cigareti.

«Tad nu viņš tomēr to atcerējās, tas Bjergs. 
Tam nu es nebūtu ticējis.»

«Par ko tu runā?»
«Par puišeļa dzimšanas dienu.»
«Nedirs.»
«Torbens ir priecīgs par dāvanu.»
Marija pārtrauc košļāt.
«Ko?»
«Par dāvanu no Bjerga. Sīkais ir kā uzburts uz 

to.»
Marija pieceļas un draudīgi iet uz Bjorna pusi. 
«Liecies nu mierā, Marija,» māte saka.

Marija spēcīgi pagrūž Bjornu, iedama viņam 
garām ārā no istabas. Viņa izrauj eglīti Torbe-
nam no rokām un pieiet pie loga, lai to atvērtu. 
Zēns sāk brēkt. Viņa met, cik vien spēka, un no-
skatās, kā mazā bumba sašķīst gabalos, atsito-
ties pret ietvi. Torbens ieķeras viņai biksēs. Viņa 
atsvabinās no viņa, aizcērt guļamistabas durvis 
un ieiet atpakaļ lielajā istabā. Smagi apsēžas dī-
vānā blakus mātei.

Bjorns paņem savu jaku un aiziet.

Nākamreiz, kad Marija ar Torbenu iet pa ielu, 
Torbens ierauga eglītes bumbas paliekas. Viņš 
grib tās uzlasīt, bet Marija pasper tās zem kādas 
mašīnas. 

Tikai mieru, Marija, es vairs nesūtīšu dāva-
nas tavam puņķainajam puišelim. Tas bija tikai 
neliels eksperiments. Es gribēju redzēt, vai man 
izdosies tevi dabūt laukā no tava riņķa. Tas lai-
kam gan nav iespējams. Un jūs staigājat šurpu 
turpu pa gājēju ielu, tu ar Torbenu, šurpu turpu. 
Tu apsēdies uz soliņa pie strūklakas. Torbens 
paskrien zem kastaņām. Tu runā ar Bjornu pa 
telefonu. Jūs ēdat cūkgaļas cepeti un strīdaties. 
Tu pacel Torbenu un triec viņu pret aso virtu-
ves galda stūri mājās. Vienīgais, ko es nemāku 
par tevi pateikt, ir tas, ko tu domā, naktī sēžot 
dīvānā.

Varbūt tu arī pati to nezini. Ê 

No dāņu valodas tulkojusi 
Undīne Balode.
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eseja

«Visu kopā satur stāsti [..]. Vienīgi tas mūs satur 
kopā — stāsti un līdzjūtība.»

Berijs Lopess

«[..] beigās mēs kļūstam par ainavas daļu, ieņemot 
sevī zemes svētumu.»

Vine Delorija jaunākais, indiāņu rakstnieks, 
 teologs un vēsturnieks

Šīs esejas1 tapšanu iedvesmoja sarunas lauku ai-
navās. Viena notika līdzenajā Jitlandes plašumā 
zem milzu debesīm. Mani dāņu draugi gaidīja 
viesus no Itālijas. Nupat bijām atstājuši vienu no 
tām ar velēnu jumtiem apjumtajām zemnieku 
mājiņām, kuras tur, zemei pieplakušas, pārlaiž 
lielo debesu vējus. Ar patiku atceros zemnieka 
«guļamistabu» — divguļama gulta, aizkars vienā 
un sīks lodziņš otrā pusē. «Ko gan mēs šeit va-
ram piedāvāt viņiem, kuri nāk no dabasskatiem 
tik bagātas zemes?» jautāja Kjartāns. Otra saru-
na norisinājās Grieķijā, krēslas stundā, ainavā, 
ko gadsimtiem ilga neapdomīga ganīšana no-
deldējusi līdz kailām klintīm. «Kā mēs atvilinā-
sim tūristus šurp, prom no Atēnu Akropoles?» 
vaicāja mana grieķu kolēģe. Garām gāja gans ar 
aitu bariņu, un to zvārguļi neskaidri šķindēja. 
Vai tās bija sena dzejnieka pieminētās aitas, kas 
dodas mājup? 

Šīs sarunas noveda pie domas, ka jāvēršas pret 
skatiena tirāniju tūrismā, radot jaunas ainavu 
valodas un uztveres. Apzināti jādomā tās sfē-
ras ietvaros, kurā parasti mājo poētiskas dvē-
seles, kā liecina vārdi «netverams», «gaistošs» 

un «neizsakāms». Tajā pieredzē, ko tie apzīmē, 
jaušama kāda burvība, nenoteiktība. Tās pastāv 
starp mīta un fakta pasauli. Šodien mēs apgūs-
tam faktus, kas tiecas bezgalībā. Mīts jau sen ir 
padzīts no normālas eiropiešu domāšanas, ja 
neņem vērā dažus cilvēkus, kuri mīt mūsu kon-
tinenta nomaļos, apslēptos nostūros. Vairs nav 
iespējams ticēt mītiem, taču zināšanas par mī-
tiem var bagātināt ainavās pieredzēto. 

Tūrisma domāšana un uztvere ir materiālis-
tiska, tā balstīta lielajos priekšstatos par skais-
to, diženo un gleznaino, kas tika iedibināti 18. 
gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā. 
Tādā pasaulē, kurā slavenas ainavas tiek pārdo-
tas un pirktas kā toijotas un audi, vienkāršas, 
necilas lauku ainavas neizraisa lielu interesi. 
Mans mērķis nav noliegt «skatus». Pievilkša-
nas objekti, galu galā, ir tūrisma ekonomiskais 
pamats. Mans nolūks ir rosināt cilvēku interesi 
par parastām lauku ainavām, kas atveras tiem, 
kuri meklē būtisku saikni ar tām. Panākt, lai vi-
ņus uzrunā ainava, nevis tūristu gids, ļaut aina-
vai viņiem pietuvoties, viņus ieskaut, kaut tikai 
uz mirkli. Līdz ar to tikt vaļā no lielajiem ainavu 
estētikas priekšstatiem, «ainavu novērtēšanas», 
materiālisma, pirkšanas un pārdošanas. Par 
svarīgu padarīt mazu vietējo naratīvu atrašanu. 
Es šo bagātību atklāju, divas bērnības vasaras 
pavadot pilnīgā brīvībā Latvijas lauku sētā.

Mazie vēstījumi, kurus cilvēks atklāj lauku 
ainavā, ir tieši pretēji metanaratīviem, ko dzej-
nieks Ginsburgs dēvē par nesaprātīgām, mehā-
niskām instrukcijām, kas nāk no «Industriālā 
Moloha», pie kura pieder masu mediji.2 Tūrisms, 
pieprasot sērijveida atpūtas kompleksu ierīko-
šanu, iznīcina lauku dzīves veidu un vietējos 
stāstus. Laukos pavadītā bērnībā nelieli naratī-
vi reiz bija parasta lieta. Dzejnieks Česlavs Mi-
lošs (Czeslaw Milosz) stāsta, ka upes krastā Lietu-
vā jutās kā sapnī. Tā bija mistiska pieredze, kurā 
bija bailes, bijība, nostalģija, kam «faktu pasaule 
neko nespēj pievienot»3.

Sarunas ar ainavām
Plašāks, dziļāks šīs esejas mērķis ir cilvēka iek-
šējo būtību savienot ar ārējo ainavu — samazi-
nāt to attālumu, kāds starp tām ir ciemiņam, 
pilsētniekam, migrantam, kas nonācis šajā ai-
navā. Atrast iespējas, kas «cilvēkam ļauj uztvert 
ainavu kā sevis daļu un to kopt»4. Kultūras ap-
maiņa notiek tad, kad cilvēks dalās ar citiem 
savas dzīves subjektīvajos aspektos. Ciemiņam 
vai ārpusniekam tuvāka piekļuve lauku ainavai, 
kas viņam sveša, nozīmē subjektīvu savstarpēju 
apmaiņu ar ainavu. Tātad ainavu nevar uzska-
tīt par pasīvu objektu; tā aktīvi piedalās cilvē-
ka piedzīvojumā. Pie vulkāna vai augstām jūras 
krasta klintīm, pret kurām triecas bangas, tas ir 
labi saprotams. Mazāk tas pamanāms Jitlandes 
līdzenumā, tomēr pastāv arī tur, ja vien cilvēks 
ir atvērts smalkām parādībām. 

Edmunds 
Valdemārs Bunkše
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Edmunds Valdemārs Bunkšeeseja

Janīna Kursīte apraksta5, kā Kuršu kāpu Ka-
ļiņingradas apgabala daļā viņa piedzīvoja «ne-
tveramu mirkli, kas vieno ar Visumu…» Kā 
spilgtu kontrastu tam Kursīte atceras etnogrāfi-
jas ekspedīcijas laikā notikušo dialogu ar Krie-
vijā 1913. gadā dzimušu sievieti, kura pārcē-
lusies uz Kuršu kāpām migrācijas procesā pēc 
Otrā pasaules kara.

«J.: Kā jums patīk šejienes klimats un daba?
A.: Nekas man šeit nepatīk. Kas te ir labs? Te 

nav nekā laba.
J.: Bet jūra, līcis…
A.: Man jūra nepatīk, ne jebkādi plašāki ūde-

ņi. Jaunībā nebiju jūru redzējusi, ne arī plašākus 
ūdeņus. Mazu upīti, un tas ir viss.»

Šis piemērs vēsta par apvidu ar smilšu kāpām, 
jūru, līci un plašām debesīm — ainavu, kas va-
rētu šķist ideāla, lai gūtu netveramas pieredzes, 
lielas un mazas. Taču tajā nav ne vēsts par sav-
starpēju mijiedarbību, nav pat maza stāstījuma 
par kaut ko pozitīvu. Dialogs ir migrācijas stās-
ta arhetips — pagātne un dzimtene tiek uzskatī-
tas par vienīgajām īstajām vērtībām. Vai tā būs 
vienmēr? Vai šis stāsts attiecas arī uz bijušajiem 
pilsētniekiem, kas kaut kur meklē lauku dabu? 
Varbūt ne visiem, jo šajā gadījumā migrācija ir 
brīvprātīga. Vai tas attiecas uz pilsētnieku, kam 
ir mājiņa laukos? Varbūt ne visos gadījumos. 
Kas ir maināms? Kā šādus cilvēkus varētu tuvi-
nāt zemei? Vai arī jūras ainavai. 

No neizsakāmām maņām līdz gaistošiem 
mirkļiem 
Paradoksāli: būdams uz humanitārajām zināt-
nēm orientēts ģeogrāfs, kas studējis arhitektūru 
un mākslas, es atteicos no vizuālo ainavu domi-
nējošās lomas. Tas nozīmēja arī atteikšanos no 
metanaratīviem par skaisto, diženo un gleznai-
no un vizuālām reprezentācijām. Kā zinātnieks 
es pievērsos indivīdam kā īpašai pasaulei, kas ar 
visām maņām uztver ainavu kā attiecību kopu-
mu, kur iekšējā un ārējā ainava ir harmonijā (vai 
arī disharmonijā). Tas bija stratēģisks lēmums. 

Viens no pārsteidzošākajiem atklājumiem 
bija stipra smarža sastingušā ainavā, kura nepa-
visam nebija gleznaina. Tā bija dabiska ainava 
Nevadas štata ziemeļrietumu nostūrī ASV. Tā-
pat kā tā sieviete Kuršu kāpās, es nejutu nekādu 
saikni ar šo ainavu, man tā šķita visīstākā trim-
das ainava. Tomēr ik reizi, kad es caur to kaut 
kur devos, pavadīju tajā laiku, salvijas smarža, 
kas cēlās no visur esošajiem, spurainajiem krū-
miem, mani savaldzināja. Šajā ainavā mani «ie-
vilka» visu aptverošā salvijas smarža, nevis, kā 
parasti, redzes vai dzirdes raidītie kārdinājumi. 
Starp ainavu un mani notika mijiedarbība. Lē-
nām radās prieks par to, ka esmu tur. Arī tuk-
šums un pamestība kļuva par vērtībām.

Ar zemi saistītās maņas ir specifiskas katrai 
ainavai. Tās ir subjektīvas un atšķirībā no re-
dzes un dzirdes grūti aprakstāmas vai pārrai-

dāmas plašākai auditorijai. Lai gūtu šo konkrē-
to pieredzi, ir jāatrodas tajā vietā. Tomēr tas, kas 
sataustīts, izgaršots un it sevišķi saosts, atstāj 
paliekošas atmiņas par šīm ainavām. Ainavu 
raksturojumi sajūtās nav pasīvi — tie ir aktīvi, 
tie piesaista maņas arī tad, ja cilvēks ne vienmēr 
to apzinās (slidens baļķis, kas pārmests pāri kal-
nu upei, var to mainīt vienā milisekundē!). Un, 
tā kā tos nav iespējams pārraidīt elektroniski 
vai pat pienācīgi aprakstīt (Marsela Prusta mad-
lēnas cepuma apraksts ir meistarīgs izņēmums), 
tie parasti netiek iesaistīti vides plānošanā. (Jā-
piemin, ka izņēmums ir mehāniski simulatori 
pilotu, astronautu un kuģu kapteiņu proprio-
cepcijas attīstīšanai.) Ar zemi saistīto maņu pie-
redze ir personiska, subjektīva, dziļa, tā ir mik-
ronaratīvu avots. Tām piemīt spēja attīstīt ciešas 
attiecības ar ainavām. Ja kritienam no slidena 
baļķa nav sliktu seku, tas rada neaizmirstamas 
atmiņas par izcilu ceļojumu ainavā. 

Konferencē Rīgā 2008. gadā es mēģināju ie-
kļaut ar zemi saistītās maņas ainavu estētikā, 
bet drīz vien aptvēru, ka tas nav īstais ceļš. Tā ir 
eksistenciāla, nevis estētiska kategorija. Estēti-
ka vienmēr nozīmējusi skaistuma un patiesības 
meklēšanu. Līdz ar to vizuālā maņa vienmēr ir 
dominējusi un tikusi apspriesta. Pastāvēja tik 
daudz vienošanos par formu, kādai jāpiemīt es-
tētiskam skaistumam, ka arhitektūrā «estētikas 
valoda, kas sniedzas pagātnē līdz Delfu Apolo-
na templim, beigu beigās greznoja Edinburgas 
grāmatvežu un Filadelfijas advokātu ģimenes 
namus»6. Ar zemi saistītajām maņām arī ir estē-
tiskas dimensijas, bet, tā kā grūti tās ietvert vār-
dos, estētiskās kategorijas ir grūti radīt. 

Dažas ainavā pieredzētās ar zemi saistītās 
maņas ir iespējams atdarināt, it īpaši garšu ku-
linārijas mākslā. Un par tām var pavēstīt labi 
stāstnieki, komponisti, rakstnieki un šefpavā-
ri, kuri spēj dalīties piedzīvotajā. Īpaši tad, kad 
stāsts tiek vēstīts tieši tajā ainavā, kur tas pie-
redzēts. Ar zemi saistīto maņu atveidošana ir 
joma, kas būtu īpaši pētāma. Vēl jo vairāk pētā-
ma ir fakta un mīta sintēze. 

Berijs Lopess: iztēle un alkas 
Fakta un mīta virzienā raudzīties mani iedves-
moja Berijs Lopess (Barry Lopez) un manis paša 
stipra tieksme. Lopess ir sarakstījis vairākas ie-
tekmīgas grāmatas un daudzas esejas par cilvē-
ku attiecībām ar zemi, ūdeņiem un dabiskām 
ainavām. Viņa lielākais darbs ir Arktiskie sap-
ņi. Alkas ziemeļu ainavā (Arctic Dreams. Desire in 
a Nothern Landscape,1986). Taču tieši Ziemas at-
skaite (Winter Count, 1981), neliels stāstu krājums, 
mani pārliecināja, ka arī mūsdienu pasaulē ir 
iespējama mītiem līdzīga ainavu uztvere. Viņš 
radījis netveramu telpu starp faktu un mītu, kas 
iztēli ieved mīta burvībā. 

Šeit iespējams tikai īsi izgaismot dažus Lo-
pesa stāstus. Vienā no tiem kādā sniegotā naktī 
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Ņujorkas plašajā, labi apgaismotajā Parka avēni-
jas kanjonā bariņš «lielo, zilo gārņu izplestiem 
spārniem lēnām laidās lejā, un viņu melnkoka 
kājas tiecās izmērīt, cik biezs ir sniegs apstādīju-
mos, kas sadala avēniju [..]. Viņi bija nolaidušies 
it kā prērijā [..].» Stāsta burvīgums ir ietverts vār-
dā «prērijā». Kontrasts ar Parka avēnijas mākslī-
gumu ir galējs. Stāsts aizved dziļi senatnē, īpaši 
pateicoties putnu elegantajām kustībām. Putni 
un sniegs pārvērtuši avēniju pirmatnībā. 

Citā darbā Lopezs izmanto indiāņu un balto 
cilvēku stāstus un novērojumus, lai radītu fak-
ta un mīta vienību. Stāsts vēsta par lielu, baltu 
bizonu bariņa pazušanu, iespējams, 1845. gada 
ziemā. Indiāņi apgalvo, ka tie ar vēja vaidiem lī-
dzīgu dziesmu kāpuši augšup Dziednieka Loka 
kalnos un nekad vairs nav redzēti. 1925. gadā 
kāds ģeoloģijas students atrod divu lielu bizo-
nu skeletus tik augstu kalnos, kur tie nekad nav 
manīti. Stāsta beigās stāstītājs pamostas savā 
teltī, un abas viņa kājas ir salauztas… Lasītājam 
ir atstāta iespēja pašam stāstu pabeigt.

Neaprakstāms, gaistošs, neizsakāms
Grūtības, kas radās, mēģinot aprakstīt ar zemi 
saistīto maņu pieredzējumus, un Lopesa mito-
loģiskie stāsti mani vedināja vēl tālāk — pētīt 
smalkos, ātri slīdošos, bet bezgala valdzinošos 
ainavu pieredzējumus, ko apzīmē vārdi «neap-
rakstāms», «gaistošs», «neizsakāms». Mani ie-
dvesmoja Lopesa mazās burvības, bet viņa stās-
ti attiecas uz citu kontinentu, citiem ļaudīm. 
Man burvestības nāk no Eiropas, galvenokārt 
Latvijas, no manas kultūras pagātnes pie Balti-
jas jūras un maniem tiešajiem pieredzējumiem.  

Nesen es projektēju namiņu Kurzemes zie-
meļrietumu piekrastē. Tur liedagā var sastapt 
tikai dažus cilvēkus, pa Ventspils—Kolkas šose-
ju brauc maz mašīnu, un iekšzemē stiepjas plaši 
neapdzīvotu mežu un purvu apgabali. Tur rak-
sturīgie koki un krūmi ir priedes, bērzi, egles, 
pa kādam kadiķim, visur esošie alkšņi un purva 
kārkli. Pamestās zvejnieku sētās (tādu ir daudz) 
var redzēt kādu liepu vai ābeli. Es lēnām mācos 
šo ainavu, izlobot burvību pēc burvības no pie-
krastes uz iekšzemi. Lielākā daļa priežu ir tais-
nas, bet dažas šķiet iznirušas no murgiem. Vie-
na tāda aug aiz mana loga rietumpusē. Koks ir 
tumšs, lietus laikā tas pat nomelnē. Daudzi tā 
zari izaug no stumbra netālu no zemes, tiecas 
augšup, izveidojot U burta formu, un tad saza-
rojas uz visām pusēm. Lielu daļu šo zaru ap-
lauzušas vētras, un to gali slejas gaisā kā šķēpi. 
Tas ir draudīgs, ļaunu vēstošs koks, ja cilvēks tic 
māņiem. Skatoties no namiņa, šis koks ir krasā 
kontrastā divām mīlīgām vigām, ieplakām jūras 
pusē. Tajās aug un liegajās vēsmās viļņojas smil-
gas. Es nekad nepļauju šīs smilgas. Melnā priede 
(čigānpriede, kā to dēvē daži vietējie iedzīvotāji) 
vēsta, ka ne viss te ir tā, kā izskatās. 

Pārsteigums gadījās jau pirmajā vasarā. Biju 

uzcēlis telti tai vietā, kur gribēju būvēt mājiņu. 
Es ņēmu vērā saulrietus, bērzu birzi un kokus, 
tāpēc tā bija ieplānota vigā, kura, kā zināju, bija 
kalpojusi par zvejnieka ganībām. Raupjš fen 
šui priekšstats. Veci pamati iezīmēja vietu, kur 
zvejnieks bija uzcēlis mājiņu — uz kangara, kā 
taipusē dēvē kāpas. Kādu vakaru jūnija beigās 
es ap desmitiem atgriezos no jūrmalas. Saule vēl 
bija virs jūras, bet vigu jau apēnoja koki, kas aug 
jūras puses kāpās. Man par lielu pārsteigumu, 
pār vigu klājās plāns miglas plīvurs; vietām tas 
sniedzās krūšu augstumā un ap manu telti sa-
vilkās ciešā mezglā. Mana pirmā doma bija ne-
loģiska: «Kāpēc migla uzradās bez trokšņa?» Es 
aizmirsu Karla Sandberga (Carl Sandburg) dze-
jisko domu, ka «…migla nāk ar kaķa ķepiņām». 
Tad nodomāju: «Kā var būt migla, ja kokus uz 
kangara man aiz muguras vēl apspīd saule?» 
Nākamā doma bija: «Runā, ka novembrī kā zemi 
miglas vāli veļas veļi.» Bet nebija taču novem-
bris! 

Es neticu, ka novembrī mirušo dvēseles mig-
lā veļas pār zemi. Tieši tāpat neticu, ka svilpo-
šana atnesīs vēju burai, kas sastingusi bezvējā. 
Es nekad nesvilpoju, lai atsauktu vēju. Taču, līdz 
pusnaktij vērodams, kā tā migla veļas un savā-
cas drīz vienā, drīz otrā vigas pusē, pēc tam lē-
nām saritinās tās viducī, es domāju par miru-
šajiem un to, ko teiktu Amerikas indiānis: «Tā 
varētu būt.» Mans namiņš tika uzcelts uz tālā-
kā kangara, izcērtot lielos kokus, un tagad es ar 
aizvien lielāku mīlestību vēroju, kā mirušo veļi 
klusām ierodas, staipās un veļas apkārt. Savu 
mājiņu nosaucu par Smilgumiglām, un es ticu, 
ka migla ceļas no smilgām. Kaut arī man ir aiz-
domas, ka fizikā pamatotais izskaidrojums ir 
gluži cits. Es nejautāju. Kāpēc man vajadzētu iz-
jaukt dialogu ar ainavu? 

Māksla un ainava
Es šajā ainavā neesmu tūrists. Šeit esot, ļaujot ai-
navai «runāt», man ir bijis iespējams atvērt kādu 
telpu starp materiālo un mistisko. Tūristi, kuri 
ceļo caur ainavām, var tikai piedzīvot virspuses 
tekstūras un smaržas. Bet vai viņi tās ievēro, kā 
mudināja Imants Ziedonis? Lielākā daļa meklē 
redzamo, zināmus «objektus», kurus iespējams 
fiksēt un aizvest mājās kā suvenīrus. Tikai daži 
no ainavām uztvers neredzamas vēstis kā, pie-
mēram, Ranahs P. B. Singhs (Ranah P. B. Singh) 
no Indijas, kuram «neredzamais un neredzamās 
vēstis bijušas dzīves nozīmības īstais avots»7. Ir 
nepieciešamas zināšanas un saprātīgums, lai at-
klātu neredzamo ainavu un tās apslēptos stāstus 
un nozīmes. Kā saka starptautisku atzinību gu-
vusī ainavu arhitekte un plānotāja Anna Vistona 
Spērna (Anne Whiston Spirn) pēc īsas uzturēšanās 
kādā ainavā: «Es varēju izlasīt tikai pašus ne-
pārprotamākos stāstus, bet ne visus smalkumus 
[..]. Kultūra var atturēt acis no redzēšanas un ausis no 
dzirdēšanas.»8 (Kursīvs — E. B.)

Edmunds Valdemārs Bunkšeeseja
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Baltijas jūras piekrastes ainavās ar tās sena-
jām krasta līnijām un daudzajiem biotopiem at-
rodami daudzi smalkumi. Pastāv lielas atšķi-
rības smaržās, gaisa sajūtās, kā arī zemē zem 
kājām iedobumos starp tagadējām un senajām 
krastmalas kāpām un tālāk iekšzemē. Staigāša-
na basām kājām pa smiltīm, priežu čiekuriem 
un skujām, pļavu zāli vai mežacūku ilkņu svaigi 
izrakņātu zemi piedāvā straujas sajūtu, to skaitā 
propriocepcijas, maiņas. Vējš nebeidzami mai-
nās katrā mazākajā ainavas posmiņā. Tas atklā-
jas, meklējot pavēni aiz kāpas vai vēja izpūstā 
iedobē. Droši vien ir pilnīgi veltīgi meklēt nozī-
mi ainavās tādā pasaulē, kur valda ekonomiski, 
politiski un sociāli procesi, kas nosaka arī at-
tiecības ar ainavām. Manu ceļu nevajadzētu uz-
skatīt par atgriešanos romantisma laikmetā ar 
tā gotiskajiem stāstiem, vēstījumiem par genius 
loci un mainīgajiem estētikas principiem. Tam 
nevajadzētu arī kļūt par jaunu mēģinājumu vākt 
folkloru, kā to darīja Eliass Lēnrots (Elias Lönn-
rot) Somijā vai Krišjānis Barons Latvijā. 

Tomēr šķiet, ka veidojas jauns laikmets, jo 
materiālā pasaule ir pārpilna ar attēliem un 
sensacionāliem tehnoloģiskiem varoņdarbiem, 
kas radījuši vizuālas fantāzijas, kuras skaidri 
saskatīja Endijs Vorhols (Andy Warhol) un filo-
zofs Ričards Kārnijs9 (Richard Kearney). Lauku 
ainavās ir vēl neatklāti noslēpumi. Romantis-
ma laikmetā māksla un zinātne piedzīvoja lie-
lu uzplaukumu10. Arī tagad ir mākslinieki, kuri 
pievēršas tam, ko Inga Ābele dēvē par «esmes 
mirklīšiem».

Tāds mirklis kādu rītu pienāca Smilgumig-
lās, kad ciemos atbraukusī pasaku rakstniece 
pavēstīja, ka divi no bērziem, kas aug netālajā 
birzī, pa nakti pievirzījušies tuvāk namiņam. 
Es neredzēju nekādas pārmaiņas, bet labdabīgi 
pieņēmu šo vēsti kā pasaku rakstnieces dabis-
ku redzējumu. Tomēr sāku vērot birzi, un pa-
mazām, vairāku mēnešu laikā patiešām sāka 
likties, ka daži bērzi pienāk tuvāk, bet pēc tam 
aizvirzās tālāk. Ar prātu beigu beigās sapratu, 
ka, dienai ritot, uz bērzu stumbriem krīt saules 
gaisma un ēnas (nemaz nerunājot par mēnesnī-
cu). Tie patiešām «kustas» (bērns droši vien ne-
kavējoties pieņemtu šādu novērojumu). Īstenība 
bija empīriska, nevis materiālistiska. Tā veldzēja 
manu garu, jo rādīja veidu, kā mainīt priekšsta-
tus un sajūtas par ainavām. Talkā nāca arī savā-
dā čigānpriede un vietas vientulīgums. Turklāt 
drīz pēc tam es dziļi mežā aiz mājiņas atklāju 
vilkaču priedi, kuras spēku negrasos pārbaudīt. 
Bet tur tā ir, uz barkānveida kāpas, blakus tum-
šai, straujai upei; tās izliektās saknes pilnībā pa-
celtas gaisā. Tajā ainavā ir noslēpums. Ir būtiski 
to saglabāt, bet nemeklēt tam izskaidrojumu. Kā jau 
teicu, ar zemi saistītās maņas grūti izpaust, tā-
pat arī neizsakāmo, gaistošo, neizskaidrojamo. 
Te nu mūzika, glezniecība, literatūra, tēlniecība, 
teātra un pārējās mākslas var atrast veidus, kā 

sajust un izteikt piedzīvoto ainavu (un šiem vei-
diem nav obligāti jābūt reprezentējošiem). 

Par dzeju izsakās Kārnijs: «[..] tā ir radošs 
veids, kā tikt vaļā no tieksmes kaut ko iemantot 
un aprēķināt līdzekļus un mērķus. Poēzija ir ie-
spēju karnevāls, kur ir atļauts viss, nekas netiek 
cenzēts.»11 Tā ir pretstats kultūras sastingumam, 
kas, pēc Annas Vistonas Spērnas uzskata, neļauj 
atklāt īsto ainavas raksturu. 

     *     *
Bet noslēpumi pazūd.
Kāda būs leģenda par koku laikmetu,
Kad Anglijā būs kritis pēdējais koks? 
Kad visu klās cements un pilsēta ieņems 
Zemes sirdi; kad dzīvību apturošs asfalts
Segs vietu, kur reiz bija lauku sēta; 
Tramvaja sliedes stiepsies tur, kur reiz gulēja                      

ciematiņš,
Un veikalu skatlogi liesmos vienā laidā
No Duvras līdz Rāsai, mūs noglazējot.
Pašus vienkāršākos stāstus tad mulsinās 
Bērnu jautājumi: Kas bija kastanis? 
Kas bija rudens? Mums tas netika mācīts.  Ê 

(No K. S. Lūisa dzejoļa Mežkopības nākotne) 
No angļu valodas tulkojusi Māra Cielēna

1 Izmantotā eseja: Bunkše, E. V. The Ineffable, 
Ethereal, and Evansecent in Roca Z., Claval P. 
and Agnew J. eds. Landscapes, Identities and 
Development (Surrey, England: Ashgate, 2011), 
25.—36. lpp.
2 Codrescu A. The Disappearance of the Outside. A 
Manifesto for Escape (Reading, MA: Addison-Wesley 
Publishing Company, Inc.1990), 62. lpp.
3 Turpat.
4 Kursīte, J. Sfumato nesfumato (Rīga: Madris, 2008) 
39. lpp.
5 Turpat.
6 De Botton A. The Architecture of Happiness (New 
York: Pantheon Books), 32. lpp.
7 Singh, R. P. B. The Spirit and Power of Place. 
Human Environment and Sacrality (Varanasi: The 
National Geographic Society of India: 1994)
8 Spirn, A. W. The Language of Landscape (New 
Haven and London: Yale University Press, 1998), 36. 
lpp.
9 Kearney, R. The Wake of Imagination (Minneapolis: 
The University of Minnesota Press, 1988)
10 Holmes, A. The Age of Wonder: How the Romantic 
Generation Discovered the Beauty and Terror of 
Science (New York: Pantheon Books, 2008)
11 Turpat.

Edmunds Valdemārs Bunkšeeseja
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dzeja

mantojumi
1
es ļauju visam riņķot ap sauli
ja saule riņķo ap mani
un tā ir mūsu kopīgā kļūda

kā izmērīt leņķi starp divām salām
kuras šķir gadu simti
spoži šonakt spīd vēnas sala debesu zundā
blāva uz rietu un rīgu peld mana debesu dole
kā brahe spiežu pie acs 
savu salauzto skolas cirkuli 
aizmirsusi
ka teleskops izgudrots
ka stopija kaps rīgas domā iztirgots
ka ģerboņu grifs laiza vaigu kam pagadās
izstiepis daugavai pāri šaudīgo poļu mēli
un smilkst 
ka bišumuižas komēta slēgta
un strādnieču sejas vairs neapdedzina 
supernovu uzliesmojumi
ka planētas sastopoties uz bauskas šosejas
izvairīgi griež cita citai ceļu un maina kā 

pagadās 
aprēķinātās elipses
ka man aiz muguras bibliotēkā 
divdesmit pirmā gadsimta astrologs 
stūrīšus ielocīdams lasa koelju alķīmiķi
ka citus ceļus iet urānija
un maniem senčiem te nebija muguras jāliec
viņas pilij smiltis un akmeņus vedot
ka mantot var tikai zemi
ne tukšumu debesu sfērās

pie doles ūdenī atspīd mēness 
spožs vara deguns melns krāteris vaigā
krastā izlējusies jauna neprāta pils

2
mana ticība 
mana mācība
mans vecvectēvs 
mans vecais atpakaļrāpulis
skolmeistars  
tiš tiš arhetips tāds
stāv kā stāvējis klases priekšā
savā alā
stīvs kā sieksta daugavas mellumā mērcēts   
dedzīgi uzrauts sērkociņš
nočūkst 
un mazi saraujas puikas 
dūre uz katedras drebina piekto 
un citus sešdesmit astotos gadus
iestājies progresa ceļā 
ar dieva glītrakstīšanu
ar reizrēķinu sepiņreiz nomērāmo
un vienu vienīgu reizi griežamām šķērēm
ar savas vietas zinību
un visa reiz uzdotā atprasīšanu
salas bruņinieks
ciets kā akmens ķekavas kapos

drīz jau rudens
diļļu un dūmu smarža lēzenā upes krastā 
pie sarkanu vēžu katla
veļi sanāk kopā un nolemj:
skuķis ies zandera skolā

3
nēģis un zandarts
tačos un tīklos satrunējuši totēmi 
tur sausām kājām vairs neaiziesi
kā noslīcis zvejnieks sapņa ūdeņos slīdu
pār noslīcinātu zemi
grimstu skrāpējot betona sienu
kā pagātni daugavu šķiru 
un pirkstus ieroku dūņās
meklējot mūžības kartupeli
savu zemūdens mantojumu

doles zanderi laivās kā klīstošie holandieši
met un met daugavā tīklus
nekad vairs neatgriezdamies mājās
līdz dolomītam noskalots lauks
ar klambaru kartupeļiem

auglīgās nākotnes dūņas arot 
savā zemūdens tīrumā
audzēju elektrību
un biedēju rīgu
ar pārrauta aizsprosta atriebību

mūsu klade

pirmais ieraksts
tūkstoš deviņi simti
piecdesmit piektajā gadā: 
ventspils emeres pirtī uz lāvas

Inese 
Zandere
Rīts pirms skolas
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Inese Zanderedzeja Rīts pirms skolas

grāmatvedim zanderam palika slikti

trīs gadus pēc visariona 
nomira voldemārs
(rūtiņu lapa no burtnīcas
trīs vārdi sievai ar ķīmisko zīmuli)
no ventspils atbrauca atraitne milda 
ar kazu zani
un divus gadus vēlāk
kļuva par ineses vecmāmiņu

(guntiņa septītā klasē — 
glītraksts ar uzspiedumu 
un savītu lielo g)
vecmāmiņa nace
(nosvītrota pagātne)
milda noslēpta melnajā rokassomā
šajā dzīvē viņa būs nacīte
bez visariona drošāk
bez voldemāra vientuļāk
un oļģertam ar laimu ir kas pieskata bērnu
(rāpus zem istabas bērza
zem klavierēm
mazā dzelzs gultiņā pie maziņa televizora
kam lēca kā akvārijs tikai bez zivīm
pie auss krimas gliemežvāks
un tajā var dzirdēt kā milda ar veru virtuvē runā 

krieviski)

tajā pašā dienā
piedzima melnais runcis bidzis
ragaviņās jūdzams 
trušu ķidām un oļģerta lomiem barojams
kura nāves dienā pēc divpadsmit gadiem
(tālāk atļauts ar lodīšu pildspalvu rakstīt pat 

skolā)
gunta apprecējās
(ielīmētas bildes)
klaiberna plate taustiņi
progresīva frizūra nav komjaunatnes 

biedrakartes
kleita ar iežmaugu vīrs ar ezīti
balts krekls un melna siļķe

melns darbs balta maize
paskaties
kurā gadā bērnam brokastīs saiku neiedeva
jo hruščovs to bija jau izdalījis?
(šķirot atpakaļ tāda ieraksta nav)
šņāc zaļā kanna 
rīts pirms skolas — miežu kafija 
bižu kliņģeri iežmiegti kaprona bantēs

skola skola 
skola skola un skola
lielā skola vecā skola mazā skola 
garš galds daudz sievu 
galda galā diriģē oļģerts
pie klavierēm laima
pirmā stunda koris
pēdējā arī koris

septiņdesmit otrā gada dziesmusvētki
un ko tu proti? 
dziedāt
puikas bluzonos meitenes lakatiņos 
vidusskolnieces a cappella slidenā mākslīgā zīdā

pienenes melnas tulpes un knīpas puķainās 
kleitās 

zem ābelēm
mūsu dārzā visām ir nacītes baletsoļi
šķērsām dzīvei spītīgi izgriezti īkšķu kauliņi 
plūmju kauliņi zālē
strautmalā ieaudzēts kastanis
no pilsdrupām atnestas mazas kļavas

blociņš atvests no helsinkiem
tādu rūtiņu pie mums nav
(lielā māsa — biļete uz ārzemēm
sapņi rietumu rūtiņās
un doma baznīcā sēžot 
ar lodeni iezīmēts vapenis) 
jaunā skola ar diviem karogu kātiem 
pa trim pie katra 
gariem matiem un īsiem svārkiem 
naktī uz balli anneniekos garos puķainos 

svārkos 
(oļģerta ieraksts grāmatās absolventiem:
labāk cirvis/slota bez kāta nekā vīrs/sieva bez 

prāta)
notis liecības godaraksti atestāti
un vesela burtnīciņa ar meliem 
vecākiem nerādāma
bet nacīte zina

septiņdesmitie ilgi vairs nevilks inese rīgā oļģerts 
baseinā 

laima turas virs ūdens 
visi turas pie laimas un kopā izpeld
makā sausums

nacīte neprot vairs runāt
un atkal izrādās milda 
(izraksts diagnoze receptes) 
bārbelē sniegs viņai pāri galvai ik ziemu
aspazija plika skrien rīgā ap bastejkalnu
valles skumjas šopenhauers un sarkano ķieģeļu 

rundāle
dievturu dzintara talsi
ventspils vējš un vientulība 
brauc kravas kastē kopā ar kazu
un negribas mirt

bet tas paliks neuzrakstīts
mēs ieliekam viņu melnajā rokassomā
viņa ir mūsu klade 
pilna līdz pēdējam vākam
ar mums
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//
tava depresija ir dabiska. visiem ir iespēja tevi 
par to vainot, viņi to arī dara, un tās ir viņu 

tiesības.
tam nav nekādas nozīmes.

aukstums naktīs ir izskaidrojams. siltums, ko 
jūti, 

kad sēdi saulē, arī. neizskaidrojami brīži ir tie, 
kurus

tu atcerēsies visu dzīvi. lietusgāze citā pilsētā, 

nespēja aiziet gulēt, apskāviens naktī, parkā. 
dziesma

vienatnē, tumsā, lapām krītot un niedrēm 
kustoties. sūnas ir maigas.

tu ej peldēties kails, un viļņi tevi pieņem, fonā 
redzama kāpa.

tu pieaudz, un tava seja kļūst arvien skumjāka. 
kā vaskadrāna 

tava āda uzsūc notikumus — sarunas, 
pārdzīvojumus. tu mēģini

darīt tikai visierastākās lietas un gaidi, kad 
notiks kaut kas neparasts.

smiltis un nomests peldkostīms. nevienmērīga 
elpa un karstums, 

kaija tuvojas lielajam vēja ģeneratoram. tu 
noveco tikai vienatnē.

//
tev nekas pat nav jāsaka. kad tu runā, valoda 

raustās — 
varbūt kādi signāla traucējumi. varbūt uz 

antenas uzsēdies krauklis. 
nezinu, nemāku pateikt. varbūt sūdīgi dzirdu. 

tava mute mirdz.

//
es mīlu vilcienus bērzu stari šaudās
grēcīgās zemes gods ir jāaizstāv
ar pudeles rozīti un elektrības vadu žņaugu

ja tas tips piecelsies kājās es viņam sitīšu
un visi sliktie nomirs, uzvarēs trakie un labie
tamburā cigarešu smarža, konduktors miedz ar 

aci

bet tur aiz loga ir rudzi un lupīnu pļavas
nebaidies izkāpt, klausies, ko gravas tev sacīs
tajā dīķī mēs peldēsim kaili, 
ja ienirsi un nebaidīsies, iegūsi iespēju
ieskatīties zivij acīs

//
pasmaidi kamerai
šo bildi mēs paturēsim
ierāmēsim pie sienas

starp glīti sakārtotu sekciju 
konfektēm traukā uz galda 
un uz zemes gulošo suni 

tu vienmēr klusi stāstīsi par to kas ir svarīgs
seksu, pašnāvību un depresiju

//
atmiņas vienādi blāvas 
izgaismoti kadri
kaut kur aizcērtas durvis
klusi tiek izvilktas blašķes

bet tu tomēr pēc tam vēl paliec 
tu esi klusa un nemanāma 
pa retam vien acis samiedz

tu arvien biežāk šeit paliec 
pelējums mitrums un sviedri 
vēl pirms pirmajiem paliem 
atceries izkausēt sniegu

dzeja

Henriks 
Eliass 
Zēgners
ir viegli nekur neiet
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Henriks Eliass Zēgnersdzeja ir viegli nekur neiet

//
kļuvu neuzmanīgs un aizbraucu
nesmejies
netiecies ne ar vienu ceļā šurp

atceries autobusa pieturu kurā mēs
dzērām un slēpām dziļi mūsu sauli
nesmaidi
ja tik ilgi jau esi gaidījusi tad vēl tikai
pavisam nedaudz pagaidi

un tad kad mūs paņems 
kad pat uzmanīgākie soļi būs apklusuši
manas uzmanīgi celtās sienas
tavi trauslie baltie pirksti  
būs kaut kur dziļi noslēpuši

//
pēc tam kad ievēroju ka savas durvis aizvien 

biežāk atstāju vaļā
pamanīju arī ka tavas aizvien biežāk aizcērtas 

ciet 
un nevienam vairs nemirstot mirušo kļūst 

aizvien vairāk

tajā brīdī kad kļuva iespējams darīt visu ko vēlos 
arvien mazāk kas šķita interesants 
pat grāmatu muguras pārstāja uzglabāt siltumu

tumši tumši mākoņi aizkrāso ciet kaut ko citu 
mēs sēžam pie ūdens un nekas daudz jau nav 

mainījies
tikai nākusi klāt apziņa par to ka rīt jāceļas 
un iekrītot ūdenī nejauki salst

//
tu nepārtraukti kliedz. niez roka, raustās 

plakstiņš
sejas muskuļi savelkas neglītā grimasē. skaties, 

jā,
skaties uz mani, uz mums, uz mums visiem, 

tiem.

kas toreiz, kad bērnībā, viņi un viņas, tantes un 
brāļi,

māsīcas, vectēvi, kaimiņi, suņi un pelašķi, 
dzeltenais mūris.

mati saņemti astē, mati atsukāti atpakaļ.

tu nepārtraukti kliedz, bet sienas ir gludas kā 
slīpētas,

tur nav ne izciļņa, kur pieķerties, viens vienīgs 
kritiens

strauji lejup, strauji augšup kāp, strauji apstāties 
un just,

cik vienkārši, cik trāpīgi un negodīgi sāp.

//
raksti man, stāsti man,
manas rokas ir stīvas,
uzglezno gleznu man,
tā lai man vairs baiļu nav
balsī runāt ir tik viegli

viņi nirst Vidusjūrā
skan smiekli un prieki
atved uz mājām man
vismaz saujiņu sniega

//
tik viegli nebūt, tik kārdinoši
ir viegli saplēst sienas, izlieta krāsa
pār lauku skriet un kliegt

ir viegli nekur neiet un ilgi palikt mājā
kur gadiem klusums stūros pūst
un acis kļuvušas par prastu aizbildinājumu

kā citādi vēl to var pateikt
es nezinu, laiks iet uz beigām
kamēr vēl tinte nav sakaltusi
pēc nākamā trauciņa ejam

//
mazo pagalmu izgaismo lakstīgalas, ieskauj,
piepogo pie krūtīm, pielej pilnu kausu,
piesmeļ pilnas ausis dziesmu 

es leju — ņemiet — dziesmas ļoti strauji dziestot
ieraugiet trompeti, iebrieniet basā, 
cik augstu vari paņemt? cik dziļi vari pļavā 
ienirt, nenogrimstot rasā? 

lido pastnieks, knābī turot nošu rakstu
skan visa iela, skan pagalms mazais
nekad tev nepaņemt tik augstu — zinu
atkal jau par daudz no tevis prasu

//
klusi gaisma aizķeras aiz apvāršņa, 
un klusi tumsa šurpu slīd.
kluss troksnis fonā skan un gaišs
būs atkal tikai rīt

tu siltā īsā miega stunda
tik silti klusi mani turi
līdz sauli atkal ieliek kāda roka
kur palicis ir izdegulis

tik raupji, skaļi liekas mosties
tik rupja rādās diena
kaut varētu tā mūžu gulēt 
ar tevi kopā gultā vienā



Vija Birkova (1975) 
dzimusi un dzīvo 
Ziemeļlatgalē. 
Studējusi sociālās 
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Beigusi Literārās 
akadēmijas dzejas 
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dzeja

***
Dienvidu vējā viz klusēšana.
atraisu bantes kā tavas lūpas no savām
un kaila 
vien mati ris aijās
un tukša kā kaķene maijā
ir mana miesa.
«Tu taču saproti
tā nav tiesa!» —
visapkārt viena vienīga apsnigšana.

***
Viss apklust uz iekšu 
un neguldz un neburbulē
dūņās pazūd kā tukša gliemežnīca 

apaug ar mežu
ar priedītēm sīkām

aizķeras kāja pāri ejot 
pār sūnām dzērveņu klājiens
birst 

tad iecērtas sāpe
kājā

***
reiz viss atsāp nost —
izbirst no aizžmiegtas dūres
kā pupas no pāksts
plaukstas tveras pēc striķa debesīs
bet satausta dzīparus
klusē —
klusums no pirkstu galiem līdz visumam skan
zinu. dzirdi.
un nevajag citu neko

***
Toreiz sniga
neaizvērtu vārtu spraugā trakoja vējš
un man gribējās nedzirdēt šo cīņu
svelpjošas skaņas

izslēdzu gaismu —

tik sava šī tumsas glāsmainā seja
kad pazūd krāsaini ekrāni subtitri un tapešu 

raksti
mirušiem atveras acis un es tajās skatos 

***
Nezinu kā sauc —
balti sīki ziediņi visu vasaru zied
zaļas zāles ēnainā džunglājā
sudrabaini sirma sūna vietvietām
un akmens šķembām rētota zeme
zem klusējošām priedēm un baltām debesīm
kur lēni slīd dzeltens gaisa balons
kā janvāra saule pār klaju lauku

piegrābju sauju rūsganas zemes
akmens šķembu malas griežas delnās
kā sērsna gurušu stirnu kājās

sniegs un zeme uzsūc visu sāpošo
līdz izbalo un izzūd kā varavīksne pēc lietus
vien balti ziediņi plaiksnī zālē
kā smeldze pakrūtē
kā sniegpārslas
pār nesagaidītu dēlu sejām

***
No ezeriem no svelošu soļu sitieniem
no asins un kauliem bērza krustiem no kalpiem 

no kungiem
no bronzas kakla riņķiem no katoļiem un 

pagānu upuriem pilna miesa
trūd bezacu kucēni kaķēni mēra mocītas cūkas 

un naids un dusmas un spītība trūd

bet tu balta pār purviem dzērveņu ķekariem 
matos

un saule dūmaku līdz zemei šķeļ

***
latgalē smagnēja zeme mālaina
purvaina pēc lietavām gluma

sestdienas nesmaržo pēc mēslu talkām
rītus nešķeļ mirstošu cūku kviecieni
talcinieku godiem

viss notiek klusu
vienatnē

upenes nobirst bišu stropi apzaļo
klusēšana kļūst iederīga
kā vecu cilvēku nāve

mans mūžs kā zalktis
uz miklumu un pienu slīd
piedodiet

Vija Birkova
reiz viss atsāp nost
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Gints Aleksandrs 
Dreimanis (1996) 
studē angļu filoloģiju, 
interesējas par mūziku 
un vēsturi. Brīvajā laikā 
spēlē bridžu un galda 
spēles. Piedalījies 
literārajā seminārā 
Aicinājums. Sapņo 
ar vilcienu apceļot 
Sibīriju.

dzeja

***
koka būdiņas ar zāles jumtiem
lēnām tiecas noskūpstīt zemi
iemītnieki noskūpsta savas vecmāmiņas
tad mātes, tad pašu rakto bedru malas
tad putekļi un klusums

sen jau gaiss pilns ar plaisām
apbrūnējušas straumes plūst kā lava
pieskaroties dedzina
kalni lēnām pūtina savus pietūkušos ķermeņus
aļģu smaka izložņā aizas

bērns piedzimst un sāk brēkt
tik skaļi, ka līcī noslīkst kuģis

***
lampu gaisma dziedē asfalta dienas laikā gūtos 

apdegumus
gluži kā māte, bērnu nododot miegam
no rīta tas celsies 
ar pirmā autobusa rūkoņu, baložiem 
un soļi to knābās kā izbadējušās vistas 

laipni lūgts mehānismā
kurā visi vēlas dzīvot pieklājīgi
arī skolas ēdnīcas tante šovakar aiziet mājās
iesēžas noplukušā vannelē
ar ķiršu ziepēm ieziepē sev uz ādas kontinentus
un tad noslīcina tos kā simtiem mazu atlantīdu

kur ir jūsu cilvēktiesības un lepnās mātes tagad
stulbie bērneļi

***
stundas kā kāpostu balteņi nograuž dzīvības lapu
kaimiņiene aiz sienas drāžoties izklausās pēc roņa
kas tikko ieraudzījis zivi

tu nemaz nezini, cik ļoti dažreiz nāk miegs
mazas miega radības piezogas klusi
aizvelk prom ķermeņa šūnas no apziņas
vienu pa vienai 

pēc pamošanās galva duļķaina

kā afrikāņu puisīšu dzeramais ūdens

kad es piedzimu, vai priekšā bija zīme
pēc ienākšanas tālāk tikai bezcerība
lūdzu aizvērt aiz sevis durvis
izdzēst gaismu
prombūtnes laikā ledusskapjus atstāt izslēgtus 

ir viņa acs
piedzēries melnstrādnieks, kas spēj rāpot tikai 

tik ātri
lai noķertu gaismas atspulgu, bet pati gaisma 

izplūst no pirkstiem
kā smiltis caurā smilšu pulkstenī
ir viņa acs patvērums būtnēm
kas vāļājas visuma vienaldzībā kā laiskas govis
laizīdamas zāli, līdz uzblīdusī mēle sadalās šķēlītēs

viņa māte reiz teica, visi pasaules meži ir 
izspraukušies 

no vienas eža adatas, un okeāns ir viņa acs
tas ir patvērums, kurš manai zvaigžņu 

kveldētajai miesai būs tieši laikā 

aizvien biežāk viņš norāpjas alā un nododas 
stalaktītu tekošajām skumjām

nekas nesatiekas lēnāk kā divi pretim piloši 
ķermeņi

neviena robeža nav augstāka par trīs milimetru 
attāluma robežu

lūpas vēl nav satikušās, bet ieelpa ar izelpu jau 

ala ir auksta. sāļa un miegaina
ir viņa acs. un visas pasaules alkas, šķiet 
izspraukušās no vienas stalaktīta asaras

***
dievu zīmogi uz debesu pergamenta
apslāpēti vīngliemežu vaidi
gani apmetušies 
vietās, kur smaga migla 
izgrauzusi rievas kalnu sānos

ziemas naktīs viņi kurina savāktos miglas blāķus 
savās plītīs vāra sautējumus
uz to vienmēr noskatās aitas
dzeltenām dzīvnieku acīm
padod man arī
gabaliņu no māsīcas, lūdzu

(vīngliemeži tikmēr meklē 
ziemošanas vietas, ierokas augsnē
eksperimentos tie īslaicīgi spēj paciest 
mīnus simt trīsdesmit grādus pēc celsija)

augstiene krakšķot ieslīgst miegā 
kā veca dāma vienistabas dzīvoklī
saģērbusies izejamajās drēbēs 
dievu zīmogi uz debesu pergamenta 
pāris no tiem izplūst 
aizsmērē skatienu

Gints Aleksandrs 
Dreimanis
Mehānisms



Rumāņu dzejnieks 
Nikita Danilovs 
(Nichita Danilov, 1952) 
dzīvo otrajā lielākajā 
Rumānijas pilsētā Jaši. 
Publicējis ap divdesmit 
dzejas grāmatu, arī 
romānus un esejas. 
Šī publikācija — viņa 
pirmā dzejoļu kopa 
latviešu valodā — 
ņemta no jaunā 
krājuma Ainas no 
Kanta ielas (2011), 
par ko dzejniekam 
piešķirta Rumānijas 
Rakstnieku savienības 
prēmija. Viņa poētikai 
raksturīga dramatiska, 
ekspresionistiski 
sakāpināta, pat 
apokaliptiska 
izteiksme.
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Arlekīni lauka malā  
Manā ēnā stāv tas, kura ēna es esmu.
Viņš cieši raugās man acīs un viegli
šūpo galvu. Visas asinis aizplūdušas no viņa 

sejas,
un viņš patiešām ir bāls kā mironis
un tik tikko tur plakstiņus puspavērtus.

Laiku pa laikam viņš pašūpo galvu.

Man aiz muguras stāv tas, kura ēna es esmu,
un atbalsta manus plecus. Ēna aizplūdusi
no viņa auguma, un viss nomelnējis. Ja uzpūstu
kaut viegla vēja pūsma, viņš sabirtu pelnos.

Viņš stāv man aiz muguras un viegli šūpo galvu.

Es sēžu uz augsta krēsla
pie melna kāršu galda. Jaucu kārtis
un smēķēju cigāru. Man visapkārt plešas tukšs 

lauks.

Uzpūš viegla vēja pūsma, un es pašūpoju galvu.

Giljotīna
«Tauta vai plebeji, majestāt?»
apvaicājās Filosofs, uzmezdams
zilās acis pūlim.

Pūlis bija sanācis pilsētas laukumā:
vīri dzēra, 
sievietes dejojot atkailināja
ciskas un krūtis.

«Tauta, tauta!» atteica Valdnieks,
pēc tam noņēma no galvas kroni,
nolika malā scepteri
un atpogāja apkakli.

«Tauta vai plebeji?» no jauna
apvaicājās Filosofs. (Abi stāvēja ar kailām galvām
zem giljotīnas un skatījās uz pūli.)

«Tauta, tauta!» atteica Valdnieks,
un viņa asinis apšļāca pūli.

«Tauta, tauta!» nomurmināja Filosofs,
un viņa galva aizripoja
tieši dubļos.

«Tauta, tauta!» rēca tauta.

Finita la commedia
Sarkana gaisma. Melnas debesis.
Istaba ar 360 logiem un tikpat daudz durvīm —
katra attēlo teātra ainu.
Istabas vidū stāvu es,
pārģērbies par Faustu, —
smēķēju un apbrīnoju mēnesi.
Man aiz muguras stāvu es pats,
pārģērbies par Mefistofeli.
Smēķēju pie loga un apbrīnoju mēnesi.

Pa labi no Fausta un pa kreisi no manis
Arī stāvu es, pārģērbies
Par ieleni. Uzkrāsojos
un laiklaikiem uzmetu acis ielai.
Pa kreisi no Mefistofeļa
un pa labi no manis
Stāvu es, pārģērbies par kora zēnu.
Stāvu ar vēstures grāmatu
rokās un skatos, kā snieg.

Patiesi, istabā krīt lielas sniegpārslas;
vienīgi pāri bērna pakausim,
izkūstot uz grāmatas senajām lappusēm.
Istaba sāk griezties.
360 logos
parādās aktieru augumi,
kuri sāk spēlēt Cilvēcisko komēdiju.

Logi griežas
aizvien ātrāk.
Durvis aizveras. Ainas uzslāņojas cita uz citas.
Aktieri sajaucas savā starpā
un pēc kārtas ieiet cits citā.

Griešanās rimstas.
Paliek tikai viens pats aktieris
un viena pati teātra aina.

Istaba apstājas.
Aktieris nokrīt miris
ar seju pret publiku.

Tas, kurš bijis Fausts,
nodur galvu uz krūtīm,
ieiet Mefistofeļa ķermenī,
skaļi iesmejas un pazūd.
Mefistofelis, noliecies pret zāli,
nomet smēķi
un ieiet ielenes ķermenī.
Pēc tam skaļi iesmejas un pazūd.

Nikita 
Danilovs

No rumāņu valodas 
atdzejojis Leons Briedis
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Ielene uzkrāsojas
un paslēpj spogulīti rokassomiņā.
Izbāž mēli,
skaļi iesmejas un pazūd.
Uz skatuves paliek tikai bērns.

Bērns vērīgi ieskatās spogulī,
pēc tam pagriežas pret publiku un Fausta
balsī pavēsta:
«Finita la commedia!»

Pēc tam Mefistofeļa balsī:
«Finita la commedia!»
Un ielenes balsī:
«Finita la commedia!»
Un nokrīt miris uz skatuves.

Sniegputenis pieņemas spēkā.
Lielas pārslas pārklāj bērna augumu.
Milzu kraukļi riņķo virs Vēstures grāmatas.
Skatītāji vienā mierā atstāj zāli.

Miegs
— Rau, šīs divas mājas:
viena, kas celta no ķieģeļiem,
otra — no rokām, kuras
likušas ķieģeļus.

— Viena, kas celta no zelta un asinīm,
otra — no miesas,
no kuras pil
zelts un asinis.

— Vienā jums savas rokas būs iemūrēt,
otrā — dvēseli un ēnu.

Āriene
Tēva seja: urna,
kas atstarojas debesīs —
nošausmina nāvi!

Divi akli tauriņi
tumsā,
tavas acis,
sauc nāvi!

Pie mājas durvīm
vēja brāzma;
kad Viņa ierodas,
tavs augums,
apgriezts smilšu pulkstenis,
no kura birst ārienes:
āriene pēc ārienes,
āriene
pēc
ārienes,
mērot nāvi!

Alkoholiskā ainava
Noguruši rudzi;
tu piever plakstus,

sarauc uzacis;
tavas skropstas notrīs
aizvien zem tās pašas
vecās derības zieģeļa.

Saule skatās uz tevi
cauri apsvīdušajām brillēm.
Noras vidū
atdusas plauksta
ar trīsdesmit sudraba grašiem.

...Sēž zīdainis
ar grāmatu rokā.
Katrs burts — uzdīdzis grauds,
no kura plūst
vismelnākā velēna.

Ainava ar svecēm, kas aizdegušās vējā
Ak, kā atspiežas melni mākoņi pret debesīm;
ak, kā atspiežas
mana dvēsele
pret tavu ēnu, Kungs!

Blakus cilvēka kājām
tapa iesētas
kviešu asaras,
auzu asaras
un rudzu asaras.

Garāmejošo kājas
brien cauri augstajām vārpām:
velēnas sveces,
kam šausmās liek nodrebēt saulriets!

Ainava ar aklajiem eņģeļiem
Vientuļa sieva vāra
vara katlā no rīta
tūkstošiem
aklo bērneļu drēbes.

Vakarā tās izskalo
upes rāmajos ūdeņos,
izgriež un izžauj
tās uz virves
ķiršu dārzā.

Ik knaģa vietā
dzied balta lakstīgala.



Liāna Langa (1960) ir 
dzejniece un publiciste, 
intelektuāle, viedokļu 
līdere 
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intervija

Aivaru Eipuru pirmo reizi satiku 80. gadu sākumā 
Āžu bulvārī pie Aivara Neibarta bohēmiskā pasē-
dēšanā. Nezinu, vai Aivars viesnīcā Latvija tobrīd 
jau bija uzrakstījis savu pirmo dzejoli par lāci, bet 
spilgti atceros jaunā vīrieša iedvesmā mirdzošo, 
maigiem vaibstiem apveltīto seju. Ar 3. trolejbu-
su pēc tam kopā devāmies uz Rīgas centru, un 
skaidri atceros, ka Aivaram galvā bija berete, bet 
mugurā — garš, melns ādas mētelis. Katrreiz, kad 
to pārrunājam, Aivars apgalvo, ka viņam tāda 
mēteļa nekad nav bijis, bet nenoliedz, ka bohē-
miskajās gaitās varbūt bija to no kāda aizņēmies.  
Amandu Aizpurieti ap to pašu laiku pirmo rei-
zi redzēju avīzē vai tālrādē, neizdzēšamu iespai-
du uz mani atstāja viņas citplanētiešu putna 
seja un kuplās cirtas, vēl lielāku — viņas dzejas 
izteiksmes neizmērojamā skaidrība, kurā cil-
vēciska maiguma ietvarā cieši apkampušies 
uguns un ledus. Daudzus gadus neuzdrošinā-
jos Amandai tuvoties, lai gan katrs viņas jau-
nais dzejoļu krājums bija manis vienmēr gai-
dīts. Atklāta saruna starp mums beidzot notika 
tikai pagājušajā vasarā Ēdenkobenē Vācijā, kur 
piedalījāmies nedēļu ilgā atdzejas darbnīcā.  
Aivaram esmu pateicīga par viņa dzenisko hu-
moru un pārliecinošo postmodernisma ievieša-
nu latviešu dzejā, Amandai — mūsu dzīvajai kla-
siķei — arī par viņas daudzajiem atdzejojumiem 
un tulkojumiem, sevišķi — par Džona Maksvela 

Kutzē Negodu, caur kuru sev atklāju šo sev ļoti 
tuvo autoru, Nobela prēmijas laureātu literatūrā. 
Saruna notika manās mājās Ikšķilē.

Atšķīru Latviešu rakstniecību biogrāfi-
jās (Zinātne, 2003) un ieraudzīju, ka Aivars  
Eduards un Aizpuriete Amanda tur atrodas 
viens otram blakus. Vai to zinājāt?

Amanda Aizpuriete. Nelasu šādus izdevu-
mus... Paskatījos, ka mana bilde ir smuka, un ar to 
pietika... (Smaida.)

Aivars Eipurs. Nebiju piefiksējis, ka esam tur 
blakus. Savukārt manas bildes tur nemaz nav, 
līdz ar to kaut kā nepietiek.

Pārsteidza arī tas, Aivar, ka tavas daiļrades 
raksturojumā nav minēts vārds «postmoder-
nisms», kaut manā skatījumā tu esi latvie-
šu postmodernās dzejas klasiķis. Savukārt 
rakstītajā par Amandu izbrīnīja, lūk, kas: «Ar 
katru krājumu, īpaši 90. gados izdotajos, no-
kļūšana garīgajās mājās kļūst arvien grūtā-
ka, to apdraud sociāli politiskās dzīves ciet-
sirdība un amorālisms, arī pašas pagurums, 
līdz beidzot liriskā varone jūtas padzīta no 
garīgās un mākslas pasaules.» Šķiet absurdi 
kaut ko tādu apgalvot par autori, kura turpi-
na rakstīt dzeju un to publicēt.

A. A. Kurā gadā tā grāmata iznāca? Jo postmo-
dernisms Aivaram sāka izpausties arvien spilgtāk 
un klajāk vēlāk. Ak, 2003. gadā? Nujā, tikai pa-
domā, ka grāmata tapa vismaz divus gadus. Bet 
par «padzīšanu» — nav komentāru... (Smejas.) Man 
vispār ļoti nepatīk apzīmējums «liriskā varone», 
bet, ja reiz tādu lieto, tad — kā gan liriskā varone 
var būt padzīta, ja turpina dzejā parādīties? Tas 
taču tiešām ir absurds! (Smiekli.)

A. E. Kā postmodernists, manuprāt, parādījos 
savā krājumā Ainava kliedz, tas iznāca 1996. gadā.

Amanda, tu sāki publicēties ļoti agri, 1976. 
gadā Literatūrā un Mākslā tika nodrukāts 
dzejolis ar nosaukumu Tad vienam akmenim es 
savas rokas atdevu.

A. A. Patiesībā sāku publicēties daudz agrāk, 
skolas gados. Tolaik bija žurnāls Bērnība, un 10—
12 gadu vecumā rakstīju pantiņus un sūtīju žur-
nālam. Tos drukāja, diemžēl neesmu šīs publikā-
cijas saglabājusi. Savukārt mana pirmā pieaugušā 
publikācija, ja atmiņa neviļ, bija žurnālā Sieviete. 
Literāro sadaļu tajā vadīja Ārija Elksne, savukārt 
Literatūrā un Mākslā man bija publikācija, kad 21 
gada vecumā pirmo reizi piedalījos jauno autoru 
seminārā. Bet kāda tam vairs nozīme!

Tu savus dzejoļus Literatūrai un Mākslai sū-
tīji pa pastu vai pati gāji uz redakciju?

A. A. Es ne tikai sūtīju un gāju. Es jau biju uz-
rakstījusi savu pirmo dzejoļu krājumu un ar to 
ierados pie Imanta Ziedoņa izdevniecībā Liesma. 
Tas tika pieņemts. Kādu brīdi pēc tā iesniegšanas 
sāku rakstīt citādi un sapratu, ka iepriekšējiem 
dzejoļiem vairs nav jēgas. Pēc tam šo krājumu sa-
dedzināju. Praktisku apsvērumu dēļ. Tobrīd dzī-
voju mākslinieka darbnīcā, kur vienīgā apsildāmā 

Pieslēgumā 
dzejai
Amandai Aizpurietei
un Aivaram Eipuram —
latviešu dzejniekiem, kuri veido
savas paaudzes intelektuālo
kodolu gan savos darbos, gan
pilsoniskajā stājā, šogad 60 gadu
jubilejas

Liāna Langa
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Amanda Aizpuriete
un Aivars Eipurs. Foto – 
Matīss Markovskis

Liāna Langaintervija Pieslēgumā dzejai

ierīce bija krāsniņa... Man ir ļoti sliktas attiecības 
ar uguni... Es nekādi nespēju to krāsniņu iekurt. 
Māris Melgalvs, starp citu, dedzināšanai man 
atnesa visas savas skolas grāmatas. Bija auksts 
marts, un man patiešām tur ļoti sala. Dedzinā-
ju savu krājumu cerībā, ka izdosies aizdedzināt 
tās dažas malkas šķilas. Tā, lūk, bez romantiskiem 
apsvērumiem. Tas bija lūzums. Un pirmais dzejo-
lis, ko es uzskatu par īstu dzejoli, tika uzrakstīts 
tajā darbnīcā, pie sadedzināto dzejoļu liesmām. 
Mans pirmais krājums Nāks dārzā māte iznāca 
1980. gadā.

Aivara pirmā publikācija ir par Velimiru 
Hļebņikovu — nevis dzejas publikācija, bet 
raksts.

A. E. Jā, 1985. gadā Padomju Jaunatnē ar nosau-
kumu Zemeslodes priekšsēdētājs no Astrahaņas. Tas 
bija īsu brīdi pirms dzejoļu pirmpublikācijas Lite-
ratūrā un Mākslā. Laikraksta redakcijā iegāju kabi-
netā, kur bija Jānis Rokpelnis un Knuts Skujenieks, 
un Jānis teica: re, viņš izdomājis pseidonīmu Edu-
ards Aivars, un es viņu drukāšu (dzejoļus biju ie-
sūtījis pirms tam). Bet pirmo dzejoli es uzrakstīju 
1982. gadā 26 gadu vecumā. To tiešām atceros, jo 
tas bija viesnīcas Latvija 19. stāvā uz viņu veidlapas, 
es tur gulēju pa nakti, un man kaut kā ļoti iepatikās 
zilā veidlapa, un dzejolis, švaks, bija par Kamčatkas 
lāci, jo manas dzejošanas sākums ir saistīts ar Kam-
čatku, kur es biju 1979. un 1981. gadā.

Ko tu tur darīji?
A. E. Aizbraucu ar celtnieku vienību, bet tad 

sāku strādāt Vulkanoloģijas institūtā, un mēs ar 
helikopteru no okeāna krasta vedām baļķus, ga-
tavojām nometni zinātnieku darbam pie vulkāna, 
kurš tolaik izvirda, un man laikam atvērās Dievs 
dabā. Kad pārbraucu, sāku strādāt Sprīdīšos Tēr-
vetē un rakstīt. Pirms tam daudz lasīju, visvairāk 
— krievu dzeju.

Kā tu nokļuvi avīzes Pionieris galvenā re-
daktora vietnieka amatā?

A. E. Uldis Tīrons, mans jaunības draugs, Ine-
sei Zanderei teica kaut ko par mani. Avīzē mainī-
jās vadība, Ādolfs Ščuckis, Pioniera veterāns, aiz-
gāja pensijā, un viņa vietā stājās Inese Zandere. 
Tas bija 1990. gadā. Pēc tam mēs mainījām avīzes 
nosaukumu uz LaBA, lai gan komiteju rumpīši 
gribēja, lai mainām uz Latvijas P ionieris. Pionieris 
kā pirmatklājējs jau nav slikts vārds...

Vai gados, kad jūs abi sākāt publicēties, sa-
skārāties ar cenzūru vai iekšēju cenzūru? Tā 
pavisam godīgi. Amanda, varbūt tādēļ tu sa-
dedzināji savu pirmo krājumu? 

A. A. Par pašcenzūru tā grūtāk pateikt. Nē, pir-
mo krājumu es iznīcināju, jo pēkšņi sāku rakstīt 
pavisam citādi. Uzskatīju, ka tās ir kā tādas die-
nasgrāmatas lapas, kas nekādi neattiecas uz ci-
tiem. Bet ar cenzūru man nebija daudz saskares. 
Vienu dzejoli no manas grāmatas izmeta, jo tajā 
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bija par «bendi sarkanos cimdos, kurš paceļ cirvi 
un nocērt manai māsai galvu». Bende sarkanos 
cimdos neies cauri, teica redaktors Jānis Sirm-
bārdis. Bet, ja to rindu izņemtu laukā, tad dze-
jolis zaudētu jebkādu jēgu. Dzejoli nodrukāju 
1990. gadā, tā ka tas nekur nepazuda. Otrajā ga-
dījumā es patiešām biju ar mieru izņemt vienu 
rindiņu, tikai tas šķita bezgala smieklīgi.

Arī Sirmbārdis lika?
A. A. Jā. Tur bija tā — «šai kailajā laikā ākstu 

žesti kļūst karaliski, kāds izpleš tukšās rokas un 
aizlido» kādās tur debesīs. Sirmbārdis saka: tas 
neies cauri, jo liek domāt par tukšajiem veikala 
plauktiem. Es sapratu, ka mums tik ļoti atšķiras 
domāšana... Tiešām nekādi nebiju pievērsusies 
tukšajiem veikalu plauktiem!

Ar ko tas beidzās? Izņēma to rindiņu?
A. A. Es izņēmu, jā. Bet bez tukšā laika mans 

dzejolis varēja pastāvēt. Vairāk tiešām cenzūras 
gadījumu nebija.

Un kā bija tev, Aivar?
A. E. Es dzejoļus Karogā iesniedzu 1983. gadā, 

un tie tur marinējās gadu. Tad teicu, lai dod atpa-
kaļ. Nodaļas redaktors bija Arvīds Skalbe. Mēģi-
nāju noskaidrot, un man bija sajūta, ka tur notie-
košais kaut kā saistās ar cenzūru. Nekas konkrēts 
man netika teikts — neder rinda vai dzejolis. Bet 
atceros interesantu gadījumu, kas saistās ar žur-
nālu Avots. Tur man izņēma vienu īsprozas gaba-
liņu, kur bija rakstīts par bērnu un Ļeņinu, kas 
grib sēdēt Ļeņinam nevis klēpī, bet kēpī. Tajā vie-
tā bija biezas melnas svītras, un bija skaidrs, ka 
teksts izrauts pēdējā brīdī. Ap to pašu laiku Lite-
ratūrā un Mākslā dzejas nodaļas vadītājs bija Le-
ons Briedis. Viņš teica, ka manu dzejoļu publi-
kācija būs pēc vairākiem mēnešiem. Pēc pāris 
dienām dzejoļi jau nopublicēti! Kā tā? Izrādās, 
neļāva Pētera Brūvera dzejoļus drukāt un ielika 
manus.

A. A. Pirmos Avotus diezgan smagi cenzēja, pa-

tiešām. Atceros, kā mēs visi Avotā šausmīgi sēro-
jām, kad aizliedza nodrukāt Jura Kunnosa Piecus 
dzejoļus par mazpazīstamu tēmu — viņa ciklu par 
Prāgu. Toreiz jau nedrukāja digitāli, iedomājies 
— uzlikts liels virsraksts, un to ciklu aizliedz. Tur 
jau pat nebija pieminēti tanki, bet gan Kafka. Ju-
rim vajadzēja dot citus  dzejoļus. Bet tolaik bija 
pārāk dārgi un ilgi nomainīt virsrakstu. Tagad tas 
izklausās neiespējami! 

Vai māksliniekiem berze ar totalitāro sis-
tēmu nepiešķīra papildu dzirksti? Tagad viss 
ir iespējams, bet vienlaikus zudis arī kaut 
kāds spriegums, vai ne? Vai jums jelkad vis-
pār ir bijusi sajūta, ka jūs strādājat par dzej-
niekiem?

A. A. Es nekad nesaucu sevi par dzejnieci. Ja 
vajag, anketās uzrādu, ka esmu literāte. Man ir 
fiziski grūti to par sevi pateikt.

Līdzīgi kā Brodskim, kurš teicis, ka saukt 
sevi par dzejnieku ir kā pateikt, ka esi labs 
cilvēks?

A. A. Apmēram tā. Katrā ziņā man neliekas, ka 
to var uzskatīt par profesiju. Vai man ir bijusi sa-
jūta, ka es par dzejnieci strādāju? Noteikti ne. Par 
atdzejotāju un tulkotāju gan es esmu strādājusi.

A. E. Tas tā labi izklausās, bet man ir citādi — 
tas ir dzīvesveids. Ja es domāju, kāpēc esmu tā 
darījis un dzīvojis... tad pēkšņi atceros, ka rakstu 
dzeju, un tas iesit pa pieri — pareizi, kā gan citā-
di, esmu dzejnieks, tātad viss kārtībā! Man nav 
nolieguma to pateikt. Tā apmēram. Dzejnieks, 
rakstnieks, literāts — kā nu kurā kontekstā.

A. A. Ir daudz gadījumu, kad dzejnieki gribētu 
būt tādi līdz brīdim, kamēr nesāk sevi atkārtot. 
Krājumi ir profesionāli, it kā viss kārtībā, tomēr…

Ir dzeja, un ir dzejas izstrādājumi. Gluži kā 
ar krējumu.

A. A. Jā, varētu tā teikt. Katrā ziņā man ir bijis 
ļoti bēdīgi skatīties uz dažu autoru karjeru.

Mūsdienās autori tekstus vai dzeju nereti 
uzskata par veidu, kā sasniegt arvien lielāku 
auditoriju. Darbošanās balstīta tirgzinības 
dimensijās, arī popularitāte nav mazsvarīga. 
Cilvēki izvēlas mērķtiecīgu auditorijas ieka-
rošanas ceļu. Šķiet kaut kas pilnīgi pretējs 
tam, ko postulē dzeja, un būtībā zūd arī dzej-
niekiem raksturīgā valodas pielūgsme. Kādā 
brīdī valoda kļūst vienkārši par instrumentu 
savu mērķu sasniegšanai.

A. E. Vai tad, kad Bella Ahmaduļina devās lasīt 
uz Politehnisko institūtu, bija citādi? Es nezinu. 

A. A. Katram ir sava biogrāfija, un tās nav salī-
dzināmas. Man piedāvāja iestāties kompartijā, jo 
tad varēšu doties uz kādu eksotisku valsti. Es at-
teicos.

A. E. Vai dzejnieki grib lielāku auditoriju tieši 
tagad? Manuprāt, tā bijis visos laikos.

Es domāju, ka atsevišķiem padomju dzej-
niekiem ļāva kļūt populāriem. Nezinu, vai 
viņi tiecās vai netiecās pēc tā. Citi varbūt ļoti 
vēlējās, tikai viņiem tas nekad neizdotos, jo 
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vara nepieļautu.
A. E. Ētiski tas ir saprotams, bet, ja mēs pieminam 

trīs jēdzienus — slava, vara un nauda —, vai no tā kaut 
kas dzejnieku interesē? Teorētiski slava varētu būt 
tā, kas interesē. Ja viņš ir godīgs pret sevi... lielā mērā... 
Vēsturiski tā ir profesija, kur vienkārši tā sanāk. Es 
personīgi nepazīstu tādus cilvēkus, kuriem sla-
va pilnīgi neinteresē, kaut gan dzejā... Piemēram, 
Pasternaks — Быть знаменитым некрасиво. Tas 
ir ļoti pretrunīgi. Ja dzejnieks ir pilnīgi brīvs no tā 
visa, tad viņš neatšķiras no pelēkās ikdienības pār-
stāvjiem.

A. A. Patiesībā slava degradē dzejnieka māksli-
nieciskās izpausmes. Ļoti daudz piemēru. Varbūt 
ne tik daudz no latviešu literatūras, bet starptau-
tiskas. Kaut vai Jevtušenko un tamlīdzīgi.

Ir milzīga atšķirība, vai slava autoru gan-
darī, vai autors, it īpaši jauns, mērķtiecīgi un 
apzināti uz to tiecas. Piemēram, gadījums ar 
Agneses Krivades dzejoli Ō. Padomju dze-
jas tradīcijās sakņoto lasītāju sašutums bija 
daudz šokējošāks par Krivades dzejolīti, sa-
vukārt Jānis Šipkēvics juniors izteicās, ka 
beidzot ir blīkšķis un dzeja kopš Ziedoņa lai-
kiem pirmoreiz pamanīta. Dīvaini. Jo dzejai, 
lai to sadzirdētu, vajadzīgs klusums. 

A. E. Kalniņa, Mielava un Goran Go-
ras intervijās lasīju, ka kopš Vācieša un Zie-
doņa labas dzejas vairs nav. Tā ir runāša-
na, kurai nav nekāda sakara ar domāšanu. 
Tukša runāšana. Tikpat labi varētu teikt, ka 
kopš Zābera laikiem dziedāšanā nekā nav. 
Braucām ar Ivetu Ratinīku un vēl dažiem cilvē-
kiem uz Valku. Tikko biju lasījis Bonami esejas 
par moderno mākslu. Busiņā stāstīju par māks-
linieku Mauricio Katalānu, kurš kļuva slavens, 
izbārstot savu pirmo stipendiju — ap 5000 eiro 
— sīknaudā dzelzceļa stacijā, kur bija daudz cil-
vēku, tā bija viņa mākslas akcija. Pēc dažām die-
nām Iveta Ratinīka skolas drukātājā aizmirsa 

vienu lapu ar Krivades dzejoli. Un arī kļuva sla-
vena.

Varbūt pieradums pie padomju Latvijas 
dzejas valodas izskaidro nespēju un atsacīša-
nos uztvert mūsdienu moderno dzeju? Jo la-
bākajos šodienas paraugos dzeja patiešām ir 
valodas priekšpostenis, kas signalizē par lie-
lajām pārmaiņām, kuras tuvojas. Bet cilvēki 
izvēlas dzīvot vecajā valodā, pagātnē.

A. E. Reizēm nav viegli runāt ar stūrgalvī-
giem cilvēkiem, kas jaunajā valodā neiedziļi-
nās. Tādiem saku: paskaties uz mūsdienu māks-
lu vai mūziku, vai tās pēdējo 50 gadu laikā nav 
attīstījušās? Tad viņiem ir vieglāk saprast, ka arī 
dzeja attīstās. Bet ar valodu tiešām ir sarežģītāk.  
Lūk, piemērs. Liepājas muzejā ir Miķeļa Panko-
ka pastāvīgā ekspozīcija. Uzskatu viņu par latvie-
šu van Gogu, tikai koktēlniecībā. Pirms gadiem 
septiņiem man tur bija autorvakars. Pēc lasījuma 
no krājuma Sāras mīlestība man viena kundze pra-
sa: «Dzejnieka kungs! Kāpēc vienā jūsu dzejolī ir 
rupjš vārds?» Man bija divas atbildes. Pirmā at-
bilde. Aizeju lasīt uz skolu. Puikas pēdējos solos 
runā par hokeju, neklausās. Bet tad, izdzirdot to 
rupjo vārdu, paceļ galvu un sāk klausīties. Un tā 
viņi saskaras ar dzeju, jo noklausās arī vismaz 
nākamās divas rindas. Otrā atbilde. Šai kundzei 
pavaicāju, vai viņai patīk mūzika. Viņa atbild — jā. 
Klasiskā mūzika? Jā, ļoti, viņa saka. Un es viņai 
saku: vai zināt, tie klasiskie komponisti savās par-
titūrās reizēm tādas rupjas notis saliek! Un viņa 
saprata! Es esmu pateicīgs viņai, ka uzdeva man 
šo jautājumu!

A. A. Turklāt literatūra prasa citus apstākļus. 
Piemēram, cilvēks mājās klausās mūziku, bet tajā 
pašā laikā var darīt arī kaut ko citu. Var pa muze-
ju divas stundas pastaigāt. Lasot tu nevari para-
lēli darīt vēl kaut ko. Literatūra tiešām prasa reāli 
apsēsties pie grāmatas vai datora un pamēģināt 
saprast. Uzrakstītā uztveršanu nekādi nevar ap-
vienot ar blakusdarbiem. Ļoti iespējams, ka tieši 
tas arī atbaida — ar grāmatu tu esi aci pret aci.

A. E. Ja nav ieraduma vai ja tas zūd, tad lasīt ir 
grūti. Lasot notiek procesi, kas nenotiek citkārt, 
pat citās mākslās ne. Bērnībā es dzīvoju laukos, 
meža vidū. Man likās jocīgi Valda Staburaga bērnos 
lasīt dabas aprakstus, tos šķīru pāri. Jo es taču to 
redzu dabā, kāpēc par to vēl jālasa! Gāja gadi, un 
man tā visa sāka pietrūkt manā dzejas valodā — 
bērnībā sevi biju apzadzis.

Moljērs esot teicis aptuveni tā — jūtīgiem 
cilvēkiem dzīves pamatizjūta ir traģiska, bet 
domājošie dzīvi uztver kā komēdiju. Kā ir 
jums?

A. A. Man traģiska, tomēr es dzīvē daudz re-
dzu tieši melno humoru. Parastā komēdija ne, 
bet melnā humora klātesamība traģēdijā noteikti 
ir. Starp citu, tas atklājas arvien vairāk un vairāk!

A. E. Esmu pārjūtīgs, bet man attīstās arī otra 
uztvere — dzīve kā komēdija. Arvien vairāk. Pat 
domājot par gadījumu ar Krivades dzejoli, pār-
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skatot mūsu literatūras vēsturi, tur arī daudz kas 
gadījies apstākļu sagadīšanās dēļ. Arī mūsu valsts 
rašanās procesā. Protams, katram ir pāris lietu, 
par kurām nevajag smieties nemaz. Taču Kurts 
Vonnegūts izlīda no sabombardētās Drēzdenes 
drupām un sāka histēriski smieties — vienkārši 
nav variantu!

Jūs abi esat dzimuši jūras tuvumā. Kādi ir 
nozīmīgākie bērnības iespaidi Pabažos un 
Mellužos?

A. A. Ai, man bija neprātīga mamma, kas pati 
bija laba peldētāja, un viņai pat prātā nenāca, ka 
attiecībā uz manu peldēšanos varētu būt kāds 
riska moments. Peldēt iemācījos mazotnē, un jau 
piecu gadu vecumā pati devos uz jūru, kas bija 
piecu minūšu attālumā. Šodien tas būtu krimi-
nālnoziegums, bet toreiz laiki bija gluži citi. Ļoti 
banāli — jūras plašuma sajūtu ieguvu agri. Ka 
mani nekas neierobežo, ka es tur varu doties dziļi 
peldēt. Biju maziņa, un jūra man likās kā okeāns, 
kā bezgalība. Laba sajūta, jo tu it kā savienojies ar 
to bezgalību. Gulēt smiltiņās man nepatika, tādēļ 
gāju tālu gar krastu un nācu atpakaļ. Vislabākās 
domas rodas, ejot gar jūras krastu. Man tā ir jop-
rojām. 

A. E. Mēs dzīvojām Pabažos apmēram 10 km 
no jūras un braucām uz Saulkrastiem pie zvejnie-
kiem pēc reņģēm. Ar zirgu, ko sauca Banga. Mans 
vectēvs bija zirgkopis. Banga baidījās no mašī-
nām. Manas atmiņas ir tādas, ka es sēžu zirga ra-
tos jūras tuvumā un, kamēr pieaugušie aizgāju-
ši pēc reņģēm, skatos uz jūru un ēdu baltmaizi 
ar desu. Protams, pēc tam arī reņģes, tās bija ļoti 
garšīgas. 

Man liekas, ka tu dzejā nodarbojies ar savu 
jūtu audzināšanu. Piemēram, Sakvojāžā tev ir 
dzejolis, kurā tu sākumā piepūt buru uz pil-
nu slodzi, bet tad beigās sevi atsēdini uz nī-
cīgās zemes. Tur ir tā — tu sāc ar augsto do — 
«Ābele baltās liesmās / Trīs dienas un naktis 
un vēl trīs dienas / Visas biļetes izpārdotas! / 
Dievs atnāk pie manis / Kā pie Anneles». Un 
tad beigās — «Uz taciņas vēl daži balti stikliņi 
/ Viss, draudziņ, cikliski».

A. E. Saproti, tas nav tā baigi apzināti. Tas ir 
zemapziņas līmenī.

Savukārt Amandai ir Randalam Džere-
lam saskanīgas vārsmas. Vienā dzejolī kāds 
viņam saka: «Tu neesi izmainījies.» Viņš at-
bild: «Bet Tu neesi paskatījies.» Un tev Bābe-
les nomalē — «Tu neesi mainījusies. / Paldies. 
/ Starp vasaru un rudeni ainava mainās ne-
manāmi.»

A. A. Domāju, ka pēdējo gadu laikā esmu pat 
ļoti stipri mainījusies. Rudens ir pienācis. Tā, 
kā rakstīju vēl pirms pieciem gadiem, patiešām 
vairs nevaru rakstīt. Varbūt tāpēc, ka dzīve ir ļoti 
mainījusies. Nesen taisīju savus parindeņus un 
ieraudzīju, ka kādreiz man bija atskaņas, jam-
bs, lielie burti, pareizi saliktas pieturzīmes, bet 
tagad no tā nekā vairs nav, jo tas viss man kļu-

vis pilnīgi nebūtisks. Tas, ko mēģinu pateikt, ne-
saistās ar jambu un pieturzīmēm, jo tas ir ārēji. 
Toreiz arī daudz rakstīju par mīlestību, jo jaunai 
sievietei tas dzīvē ir būtiski, bet tagad vairs ne-
jūtos tiesīga par to rakstīt. Lai gan neapšaubu, ka 
arī 70 gadu vecumā var mīlēt. Tagad esmu sāku-
si daudz vairāk pieslēgties citu cilvēku izjūtām. 
Bieži rakstu pirmajā personā, bet ne no sevis. 
Jūtu tos strāvojumus. Kā tagad saprotu, agrāk 
biju pārāk pārņemta pati ar sevi. Tagad rakstu 
citu dzeju. Krājumā Turp to var labi redzēt.

Cilvēku dzejas uztvere arī stipri mainīju-
sies. Tev nesen bija gadījums Draugiem.lv, iz-
stāsti!

A. A. Dzejolis bija saistībā ar bezgalīgo runā-
šanu par bēgļiem. «Celsim žogus / žogus līdz de-
besīm / ko tur niekoties / celsim debesīm cauri / 
celsim Dievam caur sirdi / lai manu mākonīti ne-
aptraipa svešinieku rokas.» Man likās, ka ir pilnī-
gi skaidrs, ko es saku. Un man pazīstams mūziķis 
ieraksta komentāru: «Jā, Amanda, pareizi, celsim!» 
Viņš nav pamanījis intonāciju. «Celsim Dievam 
caur sirdi» taču nav pozitīvā nozīmē, es runāju par 
to, par ko mēs grasāmies pārvērst šo pasauli! Bet 
viņam likās — jā, celsim, celsim, aizsargāsim sevi! 
Ideja, ka apkārt Latvijai jāceļ žogs, man nav pieņe-
mama. Es par to uzrakstu, bet to uztver kā pilnīgu 
atbalstu sētas celšanai. Man pat nebija, ko atbil-
dēt...

Bet vai arvien biežāk nesastopamies ar pa-
rādību, ka cilvēki nespēj uztvert teiktā satu-
ru?

A. E. Pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas 
lielai daļai bija viens domāšanas vektors. Vieno-
jāmies par brīvību. Bet tagad par katru jautāju-
mu ir daudz attieksmju — pieņemt, nepieņemt, ar 
prātu — jā, ar jūtām — ne utt. Ļoti dažādi. Es, pie-
mēram, cienu cilvēkus, kuri spēj mainīties, spēj 
mainīt savu pozīciju. Tīmeklī jau īstas sarunas 
nenotiek, notiek viedokļa paušana vai nostāša-
nās pozā. 

Vai jūtaties pateicīgi dzejošanas pieredzei, 
tam, ka šī spēja jums tikusi dota?

A. A. Bieži domāju, ka būtu nodzīvojusi laimī-
gāku, harmoniskāku dzīvi, ja man nebūtu šī ta-
lanta. Talants grib izpausties, un tas nav aptura-
mi. Līdz ar to dzīve reizēm saiet tādā šreijā, ka 
vispār vairs neko nav iespējams saprast. Tādas 
aizdomas man radās jau jaunībā, un arī tagad es 
tā reizēm domāju.

Vai nav tā, ka par visu maksājam, arī par 
talantu?

A. E. Esmu pateicīgs tam, ka varu dzejot. Tikai 
nevaru atšķirt, cik lielā mērā tas ir daiļrades, cik 
— ticības jautājums Dievam. Šīs lietas ir ļoti grū-
ti atdalīt. Cilvēks vai nu uztausta dzīvē savu īsto 
lietu, vai ne, un liela daļa neuztausta. Dzejošana 
ir viena no tām trim četrām lietām, ko varu darīt. 
Varbūt es kļūdos, nezinu.

Amanda, vai dzejnieki, kuri dzīvo pastāvī-
gā refleksijā caur valodu, ir būtnes, kas atro-
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das atšķirīgā, lielākā sevis apzināšanās pa-
kāpē? 

A. A. Nekad neesmu īpaši aizdomājusies par 
valodu. Tā vienkārši nav mana tēma. Vai nu tie 
vārdi atnāk vai neatnāk. Es tos neizvēlos apzinā-
ti. Nekad neesmu ar dzejoļiem strādājusi. Es pat 
nevaru teikt, ka es reflektētu. Pa brīdim man ir 
atļauts dzejoli pierakstīt. Ir gadi, kad tas notiek 
reti, ir gadi, kad gandrīz katru dienu.

Tomēr vairāk jūties kā medijs?
A. A. Zini, jā. Jā. 
A. E. Mani pārsteidz, ka Amanda gandrīz visus 

savus dzejoļus zina no galvas. No malas skato-
ties, var rasties sajūta, ka Amanda visu laiku stai-
gā «pieslēgumā».

A. A. Jaunībā man nebija datora, bet bija bērni, 
bija jātaisa ēst un jāiet ar viņiem staigāt, un vispār 
bija ļoti maz laika piesēsties pie rakstāmgalda. Tā-
dēļ atnākušos dzejoļus uztrenējos atcerēties, lai 
pierakstītu vēlāk. Reizēm pagāja nedēļas, kamēr 
dzejoli pierakstīju. 

Arī Aivara dzejoļos es manu intelektuālu 
piepūli, valodisku izstrādi.

A. E. Ja es būtu vēl dziļāk iekšā vārdā, valodā, 
tad, iespējams, sajustos daudz nelaimīgāks un 
labprātāk darītu ko citu.

Man šķiet, ka tu apzināti veido dzejolim 
formu kā tēlnieks.

A. E. Man atkal liekas, ka ne!
Bet dzejoļi ar garajiem nosaukumiem taču 

ir koncepts?
A. E. Tas bija apmēram kā no Svētā Gara! Biju 

pilnīgi pārņemts ar to! Un pagaidām neesmu uz-
gājis analogu. Garos virsrakstus manīju gadsim-
tiem senā prozā — Dekameronā un citur, bet man 
seko nevis proza, bet īss dzejolis kā garā virsraks-
ta atbalss. Ir tādi, kam nepatīk, bet es sapratu, ka 
man tas ir jādara. Esmu ļoti pārņemts ar šiem ga-
rajiem virsrakstiem. Protams, tas ir koncepts. Kā-
pēc? Kā teiktu mans draugs, blūza ģitārists Gai-
dis Pētersons no Limbažiem, I don’t know!

Ko jūs domājat par rakstniecības sadaļu 
Latvijas Kultūras kanonā?

A. A. Kas tur ir no dzīvajiem? Viens vienīgs Ul-
dis Bērziņš?

Jā. Bet tur nav Bela, nav Kriles, Strēlertes...
A. A. Tur nav arī Gunāra Saliņa! Man viņš ir 

viens no būtiskākajiem latviešu dzejniekiem. Ja 
nu kādu es tur gribētu redzēt, tad Saliņu. Un, 
protams, Belu — veselas paaudzes veidotāju. Ja 
mēs tolaik nebūtu izlasījuši Izmeklētāju, daudzi no 
mums būtu citādi cilvēki. Ar vārdu sakot, atlases 
kritērijus es tiešām nesaprotu.

A. E. Mums pašiem ir sava kontūrkarte — Her-
manis Marģers Majevskis, citi. To skaitā Broņis-
lava Martuževa.

Vai jūs saredzat kanonu nesastingušu, pa-
pildināmu? Tas, ka Broņas nav, ir pilnīgs 
sviests!

A. E. Jā, tas varētu būt papildināms. Bet ko 
gan domā cilvēki, kuri saka, ka latviešu literatūrā 

nekā nav?
Varbūt viņi neapzinās, ka viņu pašu nav?
A. E. Ai, kā viņi ir sev pašiem, ai, kā ir!
Kādā intervijā tu, Aivar, izteicies, ka sūtītu 

Raini ratā. Joprojām tā domā?
A. E. Es to teicu tādēļ, ka Rainis, visticamāk, 

mūsdienās rakstītu citādi. Ja man šobrīd kāds 
Krūmiņš vai Salmiņš atnestu Raiņa tekstu un es 
nezinātu, ka tas ir Rainis, jā, sūtītu ratā un norai-
dītu. Šī ideja nāk no pieredzes, kad man ir nes-
ti tādi teksti. Piemēram, kāda filoloģijas zināt-
ņu doktorante reiz atnesa tekstus — labākajos —, 
otrs Fricis Bārda!

A. A. Aivaram ir taisnība. Ir runa par grafomā-
niem, kuru mums ir neprātīgs daudzums. Viņi 
patiešām izmanto 20. gs. sākuma stilistiku, tā 
acīmredzot ir viņiem vienīgā saprotamā. Un ļoti 
bieži tie ir atgremojumi. Tur nav nekādu jaunu 
domu!

Esmu pārliecināta, ka Aivars atšķirtu at-
gremojumus no rainiska vēriena ideju no-
vatorisma. Es runāju tieši par Raiņa dzejoļu 
saturu, kuram līdzvērtīga ideju ziņā nav. Bet 
kas, tavuprāt, ir valdošā konjunktūra mūs-
dienu mākslā?

A. E. Kaut kāda konjunktūra jau ir visos laikos. 
Žanetes Jaunzemes-Grendes laiks bija sviests ar 
radošuma industrijas jēdzienu. Atklāti sakot, es 
tādās kategorijās nedomāju. 

Vai politkorektums mākslā varētu būt vie-
na no valdošajām tendencēm?

A. E. Noteikti. Viens no iemesliem — glo-
bālisms, tur jābūt ļoti uzmanīgam. Es neesmu 
daudzmiljonu nācijas pārstāvis, ir ļoti daudz 
pretrunīgu nianšu. Sevi izjūtu gan kā nacionā-
listu, gan kosmopolītu, bet noteikti ne kā glo-
bālistu. Politkorektums vijas ap visiem šiem 
jēdzieniem. Pieaugušu cilvēku īpašība ir spēt 
domāt par sekām un uzņemties par tām atbil-
dību. 

A. A. Tēlotājmākslā es redzu daudz lētas epa-
tāžas, tikai lai pievērstu sev uzmanību. Un cil-
vēkiem tas patiešām patīk, jo paliek atmiņā. Tas 
čalis, kas izstāda beigtos dzīvnieciņus, un tamlī-
dzīgi. Savukārt jauno dzejā es bieži latviski izlasu 
to, ko nesen esmu lasījusi tīmeklī angliski vai vā-
ciski, copy&paste iet vaļā un notiek.

Pēters Brūveris teicis — ja tu raksti dzeju 
nosacīti mazas tautas valodā, tu automātiski 
esi nacionālists.

A. E. Sociālajos tīklos, tikko pasaki kaut ko 
pret konjunktūru, tevi uzreiz nosauc par postpa-
domiskas domāšanas produktu. To bāž vietā un 
nevietā.

A. A. Ai, nu tas jau notiek mūždien. 
A. E. Un vēl viena no būtiskākajām lietām Lat-

vijā ir tas, ka attīrīšanās, lustrācija nav notikusi. 
Čakarēšanās uz visām pusēm turpinās. Galu galā, 
kāpēc man bija jādzer, bet citi stājās kompartijā?

A. A. Nav jau vairs vietas uz Zemes, kur no tā 
visa aizbēgt. Ê

Liāna Langaintervija Pieslēgumā dzejai
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publicistika

Pirms vienpadsmit gadiem Ziemassvētku laikā 
no Anglijas atgriezos Viļņā. Tā bija mana pir-
mā ilgākā viesošanās Rietumos: studentu darbā 
iekārtošanas programmas ietvaros pie saimnie-
ka lasīju ābolus, pēc tam universitātē apmeklēju 
angļu valodas kursus. Ar autobusu braucu līdz 
Varšavai un no turienes domāju pārsēsties vil-
cienā, kas brauc uz Viļņu. Taču vilcieni bija pār-
pildīti ar sīktirgotājiem un spekulantiem, tāpēc 
ar lielām grūtībām iekļuvu tikai trešajā sastāvā. 
Sēdēju starp vīriem, kas pastāvīgi kursēja šajā 
maršrutā (viņu nesen izdotajās pasēs bija pali-
kušas tikai dažas muitnieku zīmogu neskartas 
lapaspuses). Viņi dzēra šņabi no kakliņa, bet es 
viņus nenosodīju: izturēt bez alkohola laikam 
nebūtu iespējams. Samērā nelielo attālumu mē-
rojām visu nakti, jo dažas reizes vajadzēja mai-
nīt vilcienu.

Samiegojušies un sasaluši no rīta izkāpām 
mazā, vēl cara laikos celtā pierobežas dzelzce-
ļa stacijā. Tās soliņi tādas ordas nebija gaidīju-
ši: cilvēki stāvēja, sēdēja un gulēja, kur pagadās. 
Vislabāko izeju bija atraduši kādas Vidusāzijas 
tautas pārstāvji — viņi zāles vidū bija bezbai-
līgi sasvieduši milzīgas, ar džinsiem piebāztas 

somas un, sakrituši uz tām, gulēja saldā miegā. 
Vilcienā iepazinos ar beļģiem, kuri, tāpat kā es, 
brauca uz Viļņu: izrādās, ka beļģu kristīgo de-
mokrātu partija bija deleģējusi viņus Lietuvā 
nodibināt sakarus ar mūsu atdzimušajiem kris-
tīgajiem demokrātiem. Nav zināms, vai partijas 
kase bijusi tukša vai pārāk lielas bija notikumu 
slāpes, ka viņi izvēlējās tik oriģinālu ceļošanas 
veidu. Izspraukušies līdz vienīgajam kases lo-
dziņam un nopirkuši biļetes, iznācām uz pero-
na. Palūkojies apkārt, beļģu kristīgo demokrā-
tu partijas pārstāvis teica: «Ja man vakar kāds 
būtu teicis, ka Eiropā ir tādas vietas, es nebūtu 
ticējis.»

Atgriezos mājās ziemīgajā Viļņā. Tiesa, lielais 
sals jau bija aiz muguras: par godu parlamenta 
vēlēšanām un, kā jokoju, tam, ka biju atgrie-
zies, valdība ieslēdza centrālapkuri. Draugi pa-
stāstīja trikus, kas ļauj tādā klimatā gulēt, maz-
gāties, rakstīt un skūpstīties. Kaut gan Anglijā 
mans atalgojums ļāva iepirkties tikai lētākajā 
tirdzniecības centrā (ak, angļu baltmaize, kas 
atgādināja sūkli!), izejot uz centrālās Viļņas ie-
las un samainot piecas mārciņas, saņēmu pretī 
kaudzi ar pagaidu papīrnaudu. Neiztērējis pat 
pusi, vienīgajā brīvā tirgus zīmē — diennakts 
kioskā — sapirkos brendiju, kūkas, augļus un 
savai kompānijai — tā nebija maza — sarīkoju 
atgriešanās dzīres.

Tās nebija izdevušās. Nesen notikušajās vēlē-
šanās uzvarēja gandrīz nepārkrāsojušies komu-
nisti, un vairumu no maniem draugiem mocīja 
«sirdssāpes par tautu». Spēcīgie satricinājumi, 
kas skāra visus dzīves līmeņus un sakrita ar 
viņu briedumu, šķiet, bija beigušies, un viss at-
griezās izejas punktā.

Lietuva jau dažus gadus bija neatkarīga, val-
stiskā iekārta — kapitālisms, bet apkārt nekas 
nemainījās, tikai panīka un plaisāja vēl vairāk.

Viens piedāvāja dibināt jaunu partiju, otrs — 
nospļauties uz politiku un rīkot dzīres mēra 
laikā, ne uz ko neraugoties, priecāties par iz-
smalcinātu mākslu un filozofiju, trešais — 
emigrēt. Īgnums izlauzās caur makabriskiem 
jociņiem un ņirgāšanos citam par citu. Viņi 
man jautāja vienu vienīgu lietu: kāpēc es at-
griezos? Taisnību sakot, man arī nebija daudz, 
ko viņiem stāstīt. Acu priekšā vēl stāvēja pār-
ticīgā, krāsainā un bezkaunīgā Londona: «sap-
nis vasaras naktī» South Bank Centre, sociālo 
tipu un rasu teātris metro stacijās. Mākslas un 
senatnes pilni muzeji un kafejnīcas, kur vīrie-
ši un sievietes malkoja neredzētus dzērienus. 
Oža vēl nebija atradusi no tējas un Ziemassvēt-
ku vīna, no smaržām un paklājiem, no tīrības 
un kārtības smaržām (smaržas taču ir tās, kas 
daudz spēcīgāk par skatiem veido vietas auru). 
Bet ko lai saku? To visu vajadzēja piedzīvot pa-
šam.

Mani draugi bija pirmo kursu studenti. Uni-
versitātēs, kurās viņi studēja, joprojām lielākā 

Iepazīstinot ar kopējo Baltijas kultūrtelpu, publicējam eseju Pateicības vārds 
franču ģeogrāfiem (2004). Tajā trāpīgi runāts gan par Baltijas valstīs joprojām 
aktuālo aizbraucēju tēmu, gan par to, kā baltieši pēc robežu atvēršanas «atklāja» 
Rietumeiropu un kā Rietumos uztvēra «otrās Eiropas» atgriešanos. Turklāt lasītājs 
var lietuvieša skatu uz atjaunotās neatkarības pieredzi salīdzināt ar savu izjūtu. 
Šķiet, krietna daļa secinājumu joprojām ir spēkā. Kas, matiem plīvojot pasaules 
vējos, lietuvietim vai latvietim liek ik pa laikam mest skatienu atpakaļ un meklēt 
atbalsta stūrakmeņus piederības sajūtai? Vai identitāte ir māns, kura aprises ir 
svarīgas tikai personībām, kas sevi ierāmējušas fiziskās un gara robežās, vai arī tā, 
gluži kā ēna, ir neatdalāmi saistīta ar cilvēka pasaules uztveri un veidojas kopā ar 
personības morālo izaugsmi?

Laurīns Katkus

Pateicības 
vārds franču 
ģeogrāfiem
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daļa pasniedzēju bija tie paši vecie, kuri savu 
lekciju konspektos bija izsvītrojuši tikai mark-
sistiskos ievadus. Arī studiju sistēma bija pali-
kusi tā pati: daudz kalšanas un nekādas izvēles. 
Literatūrā, pārdrukājot disidentu vai emigrantu 
sarakstītos darbus, iestājās sastingums. Padom-
ju sistēmas kritika, kas bija sasūkusi sevī vairu-
ma rakstnieku un intelektuāļu enerģiju, zaudē-
ja savu objektu. Redzesloks sašaurinājās, sākās 
19. gadsimta tradīciju propagandēšana, ko rei-
zēm caurstrāvoja šovinisms, bet gandrīz vien-
mēr — provinciāla garlaicība. Bet viņi mācījās 
Rietumeiropas valodas un jau varēja salīdzināt 
vietējo literatūru ar ārzemju — diemžēl ne par 
labu pirmajai.

Viņiem priekšā pavērās skaista un vilino-
ša pasaule. Vai nebūtu labāk sēsties vilcienā un 
sākt visu no sākuma? Šādu ceļu izvēlējās diez-
gan daudz šo platuma grādu cilvēku, kuru dar-
bi tagad tiek novērtēti un studēti. Rietumi vi-
ņus pateicīgi pieņemtu: austrumeiropieši taču ir 
dzīvs pierādījums, ka tas, kā viņi dzīvoja un pret 
ko karoja, nebija veltīgi. Un ko gan ir iespējams 
mainīt šajā valstī?

Es neko viņiem neteicu vēl viena iemesla dēļ: 
ceļojumā ieguvu arī citādus, var teikt, pretējus 
iespaidus. Vēlāk, izdzirdot vai izlasot vairāku 
cilvēku nostāstus, nonācu pie secinājuma, ka 
mana toreizējā pieredze atkārto to pašu sižetu, 
kādu piedzīvo «austrumnieks», pirmo reizi sa-
skaroties ar Rietumiem.

Tas ir caurmērā tāds: ļoti alkstot ieraudzīt 
kultūras mantojumu, sabiedrības brīvību un 
labklājību, par ko tik daudz saklausījies, aus-
trumeiropietis no savas valsts ieceļo «īstajā» 
Eiropā. Taču, izgaistot pirmajam priekam, viņš 
saprot, ka nepastāv nekāds kopsaucējs, kas va-
rētu saistīt šo realitāti ar viņa valsti. Viņa mī-
ļākie rakstnieki un mākslinieki vairumam rie-
tumnieku ir pērnais sniegs, un tiek runāts par 
grāmatām vai filmām, kas viņam liekas triviālas 
viendienītes. Vērtējumos skaidri manāma viena 
vai otra, bet visbiežāk kreisā ideoloģija, no ku-
ras viņš tikko ir atbrīvojies un par kuru vairs 
negrib neko dzirdēt. Viņš satiek arī diezgan 
dīvainu uzskatu cilvēkus, kuri par viņu aktīvi 
interesējas: acīmredzot uzskata par «labu me-
žoni», kuru var mēģināt pievērst savai ticībai. 
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Mirdzošām acīm viņi runā par antropozofisko 
apli vai par produktīvo trijstūri, kas izglābs Ei-
ropu. No otras puses, par viedokļu atšķirībām 
šeit neviens nestrīdas un nediskutē kā viņa val-
stī — viņš ir kļuvis par integrālu, gandrīz neie-
vērojamu dzīves sastāvdaļu.

Atšķirības ir spilgtas arī ikdienas komunikā-
cijā. Cilvēki ir stingri saslēgti savas sabiedrī-
bas mehānismā, noslēpušies savā čaulā, no ku-
ras izlien laukā tikai beznosacījuma izpriecām. 
Rietumnieku rūpes ir niecīgas salīdzinājumā ar 
tām, ar kurām vajadzēja saskarties viņam, taču 
viņi traktē tās ar neparastu nopietnību. Jā, viņi 
ir patīkami un smaida, bet to, kas notiek viņos 
iekšā, uzminēt grūti. Austrumeiropieti, kurš 
pieradis pie nepastarpinātas un vienkāršas ko-
munikācijas, mulsina nenozīmīgas formalitātes. 
Viņš pat nav pārliecināts, ka viņam piemīt tie 
paši instinkti, kas rietumniekiem: personīgās 
iniciatīvas, labuma un peļņas likumsakarības, 
kas šeit funkcionē labi, viņa valstī, šķiet, nedar-
bojas.

Viņš tiem satraukti stāsta par neatkarī-
bas cīņām, demonstrācijām un diktatūras sa-
brukumu, bet ievēro, ka viņā klausās tikai aiz 
pieklājības. Stāsta par komunistiskās dzīves no-
tikumiem, bet pieķer sevi jautājot: vai viņiem 
tās neliekas kā fantastiskas «marsiešu hroni-
kas»? Ne tikai tāpēc, ka viņu sistēma ir citāda 
— angļi, vācieši vai franči vienkārši neorientē-
jas, kas un kur notiek. It īpaši mazākas valsts 
pārstāvim ik reizi jāsāk no A: kur atrodas viņa 
valsts, kādā valodā tur runā un tā tālāk. Viņš dī-
vaini uztver nezināšanas demonstrēšanu: jeb-
kurš viņa reģiona cilvēks par Rietumiem zina 
padsmit reižu vairāk un, ja arī kaut ko nezina, 
tad kaunas to izrādīt. Bet kāpēc lai rietumnieks 
interesētos par zemēm, kuras pārņēmušas no-
vecojušas (un bīstamas) nacionālisma un poli-
tiskās suverenitātes idejas?

Tātad, domā austrumnieks, mēs patiešām 
esam mīcīti no cita māla, atšķirīgas sugas, kā rā-
puļi un zīdītāji? Bet tas jau ir dzirdēts no pa-
domju propagandas. Tātad atgriezties mājup, 
nelūkojoties apkārt? Bet maņu orgāni atceras 
Londonu...

Kopš tā laika pagājuši desmit gadi, un nekas 
daudz nav mainījies. No Varšavas uz Viļņu kur-
sē pieklājīgi vilcieni, kas spēj braukt gan pa pla-
tākām, gan pa eiropeiskām sliedēm. Tajos vairs 
nesēž spekulantu bari, bet divdesmitgadnieki, 
kas atgriezušies no ceļojumiem vai studijām, 
kurus nepiemeklēja kultūršoks, jo vairums lie-
tu — no sadzīves sīkumiem līdz intelektuālām 
strāvām — viņiem ir lieliski pazīstamas. Atgrie-
zušies no ceļojuma, viņi iegriežas iepirkties vie-
nā no daudzajiem supermārketiem un ievēro, 
ka tie nav neko sliktāki, bet bieži pat pārāki par 
Londonas veikaliem. Apkures sezona sākas ne-
vis decembrī, bet oktobrī, un naudasmaka sa-

turs, kaut arī nav pārāk smags, vairs nav tikai 
nevērtīgs papīrs. Pie upes gandrīz uzbūvēts de-
besskrāpju kvartāls, Viļņas analogs Potsdamas 
laukumam, bet vecpilsētā katru nedēļas nogali 
kafejnīcas ir pilnas ar trokšņojošiem cilvēkiem.

Arī manu draugu dzīve ir mainījusies. Dažādi 
viņi bija risinājuši dilemmu, kas viņus piemek-
lēja pirms desmit gadiem: vieni bija pametuši li-
teratūras vai filozofijas studijas un aizgājuši uz 
turieni, kur visvairāk bija nepieciešamas jaunas 
galvas — uzņēmējdarbībā, valsts aparātā. Ne-
pārspīlēšu, teikdams, ka tagad viņi veido uzņē-
mējdarbības vai valsts dienesta mugurkaulu (vēl 
pirms dažiem gadiem Ārlietu ministrijas darbi-
nieku vidējais vecums nepārsniedza trīsdesmit 
gadu). Citi, kā bija solījušies, pārcēlās uz dzīvi 
Eiropas vai Amerikas lielpilsētās — uz Berlīni, 
Parīzi, Čikāgu. Apprecējās, pabeidza studijas, 
sāka strādāt.

Neuzskatu, ka viņi būtu «nodevuši tēvzemi», 
kā apgalvo vecākās paaudzes cilvēki. Vairums 
no viņiem saglabāja sakarus ar saviem drau-
giem, pilsētu un valsti, tāpat arī skaidru skatī-
jumu uz turienes realitāti. «Par rietumnieciskā-
kiem rietumniekiem», karikatūriskiem snobiem 
pārvērtās tikai daži (tas, starp citu, attiecināms 
arī uz dažiem Lietuvā palikušajiem). Tieši tā-
pat neuzskatu, ka viņu dzīve būtu īpaši laimī-
ga: zinu, ka mūžīgā balansēšana starp «šeit» un 
«tur» prasa daudz fiziskā un garīgā spēka.

Tāpēc tagad Ziemassvētku tikšanās laikā val-
da citādas noskaņas. Palikuši vai emigrējuši, ie-
priekšējās desmitgades laikā mēs esam daudz 
ko iemācījušies. Pirmkārt, pacietību — gaidot 
pārmaiņas, vērojot un vērtējot to, kas notiek ap-
kārt. Iemācījāmies negaidīt brīnumus un paļau-
ties tikai uz saviem spēkiem — varbūt tas skan 
pārāk vienkārši, bet, lai to saprastu, arī bija ne-
pieciešams laiks. Kaut arī nomāc melanholija 
pēc padomju laika mantojuma, šī valsts izkustē-
jās no sastinguma — lielā mērā ar manas paau-
dzes pūliņiem, bet ne tikai tai pateicoties.

Mēs sapratām, ka mūsu situācija it nemaz nav 
unikāla: ne tikai Lietuvā, ne tikai Austrumeiro-
pā, bet arī citos kontinentos ideoloģiskais dik-
tāts un noslēgtība ir atstājuši spilgtas sekas. Ie-
mācījāmies, ka mūsu bēdas nav absolūtas, lai arī 
cik sāpīgas tās būtu, un iemācījāmies tās salīdzi-
nāt ar bēdām, kas piemeklējušas citus. Noskaid-
rojās, ka «diktatūras pieredze», ar kuru dažs 
labs tā lepojās, ir vērtīga tikai tādā gadījumā, ja 
tā mudina dzīvot un domāt citādi; jo citādi tā 
būtiski neatšķiras no kaut kāda notikuša «reali-
tātes šova» pārdzīvojumiem.

Un, kas attiecas uz Rietumiem, vairs negai-
dām to, ko tie nevar dot: mūsu vietā atrisināt 
mūsu problēmas, uz ko dažs labs neapzināti 
cerēja. Mēs vairs neapskaužam viņu labklājību 
(kaut arī reizēm tas nav viegli) un reizē apzinā-
mies, ka labāki dzīves apstākļi nepārvērš viņus 
robotos.

Laurīns Katkuspublicistika Pateicības vārds 
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Tāpat izgaisusi neparastā cieņa pret Rietumu 
mākslas darbiem un idejām: tagad mums pašiem 
ir gan savi postmodernisti, gan konservatori, 
dīdžeji un instalatori. Atdarināšanas un pār-
ņemšanas ēra iet uz beigām: tagad interesantāks 
šķiet nevis tas, kas ir jauns un skaisti iepakots, 
bet tas, kas ir oriģināls, daudzšķautņains un kas 
pārstrādā tieši šīs sabiedrības sakrāto materiālu. 
Apklusušas arī žēlabas, ka «mēs nevienam ne-
esam interesanti», jo lietuviešu teātris, literatūra 
un tēlotājmāksla ir sagaidījusi kaut arī nelielu, 
tomēr nozīmīgu atzinību ārpus valsts robežām.

Un vispār — noskaidrojās, ka tā Rietumu glez-
na, kuru bijām zīmējuši savā iztēlē, bija pārāk 
vienkārša. Noskaidrojās, ka zem viena vārda 
slēpjas ļoti dažādas valstis, tautas un kopienas. 
Un sakari ar tām kļuva konkrētāki: radās fran-
kofonu, anglofilu, germanofilu utt. grupiņas. 
Mēs sekojam Rietumu presei nevis tāpēc, ka uz-
skatītu to par pēdējo patiesības vārdu, bet tāpēc, 
ka tā paplašina mūsu perspektīvu.

Nezinu, vai ir mainījušās otras kontinenta 
puses nostājas. Man rādās, ka austrumeiropieši 
vēl pārāk bieži tiek uzlūkoti kā nabadzīgi radi-
nieki, kuriem pieklājas visu godbijīgi uzklausīt 
un būt pateicīgiem par visām dāvanām. Pēdē-
jo gadu laikā viņi acīmredzot deva pamatu šā-
dam viedoklim, bet esmu pārliecināts, ka šāds 
aizbildniecisks skatījums ir kaitīgāks pašiem 
rietumniekiem: tas pastiprina ne pašas labākās 
viņu īpašības. It īpaši vidusšķira Austrumeiro-
pu iztēlojas kā biezokņu un meža zvēru zemi. 
Berlīnes ārsta izsauciens — o, viņi māk arī ģip-
sēt! — aizvien ir raksturīgs daudziem. Visvai-
rāk uzmanības sagaida mākslinieku darbi, kas 
akcentē nenormālus un agresīvus Austrumei-
ropas dzīves aspektus, jo tie atbilst stereotipis-
kajam reģiona tēlam, bet krietni grūtāk tiek iz-
prasta «austrumnieciskā» ironija, izvairīšanās 
no augstiem jēdzieniem un abstraktām dekla-
rācijām. Kaut arī vispārīgi varētu teikt, ka uz sa-
vas kultūras attīstību Austrumeiropā Rietumi 
vairs neraugās kā uz nacionālisma vai fašisma 
parādību, vēl līdz galam nav apjēgts, ka Austru-
meiropas valstīm var būt ne tikai eiropeiska nā-
kotnes vīzija, bet arī savas intereses, kuras ne 
vienmēr sakrīt ar Rietumeiropas interesēm.

Tāpēc īpaši patīkami noskaņo izņēmumi, 
kuru, der atzīmēt, kļūst aizvien vairāk.

Lai kā arī būtu, vēlos pateikt paldies franču 
ģeogrāfiem, kas noteica, ka ģeogrāfiskais Eiro-
pas centrs atrodas divdesmit kilometrus no Viļ-
ņas. Tajā pašā laikā bakstīšana ar zīmuli kartē 
dod ne daudz, ne maz: stimulu lepnumam, poli-
tisko un iespējamo ekonomisko labumu, vēl ie-
meslu apstulbināt (no kurienes jūs? — ā, divdes-
mit kilometrus no Eiropas centra). Bet es ceru, 
ka tā ir laba zīme, kas vēsta par labāku konti-
nenta nākotni, starpsienu un aizspriedumu iz-
deldēšanu starp Austrumiem un Rietumiem, kā 
arī starp Ziemeļiem un Dienvidiem.

Pilnīgas sakritības gaidīt, protams, nav vērts, 
un tas ir labi — Eiropa tieši ir interesanta ar sa-
vām atšķirībām. Turklāt katram cilvēkam un 
kopienai ir dažādi iekšējie centri, kuri pārval-
da viņu pasauli, piešķir tai mērogu un jēgu. Tā 
ir lemts, ka man tāda ass ir Viļņa. Šeit es redzu 
savas telpas dziļumu un platumu, bet ne tikai 
virspusi. Redzu cilvēku sejas, kurās varu sa-
lasīt viņu raksturu, piederību pie kārtas, viņu 
dzīvesstāstus. Zinu šo vietu pagātni, valodu un 
kultūru režģi, necerētas politiskas pārmaiņas. 
Un es atceros īru dzejnieku Patriku Kavanagu, 
kas rakstīja: «Draudžu tradīcijas un provinci-
ālisms ir pretmeti. Provinciālis nedomā patstā-
vīgi; viņš neuzticas tam, ko redz, kamēr met-
ropole, uz kuru pavērsts viņa skatiens, kaut ko 
pasaka. Savukārt draudzes locekļu apziņa ne-
kad neapšauba savas draudzes sabiedrisko un 
māksliniecisko nozīmi. Piederība draudzei ir 
universāla; tai ir darīšana ar būtiskām lietām.»

Tāpēc sēžos automašīnā un izbraucu uz zie-
meļu šosejas. Pilsētas gaismas ātri beidzas, un 
mašīna ieslīd decembra krēslā. Palēnināti ga-
rām aizslīd daži benzīntanki un remontdarbnī-
cas. Jau sācis šaubīties, ka braucu pareizā virzie-
nā, ceļmalā ieraugu neskaidru zīmi, kas norāda 
uz šauru celiņu. Vēl nedaudz pabraucot, izdzē-
šu gaismas.

Es esmu šeit. Eiropas centrā. Šādā vietā būtu 
jānotiek kam īpašam: no zemapakšas jākūp dū-
miem, uz granīta klints jānotupstas ērglim, jā-
krustojas stariem. Nekā tamlīdzīga: kluss un 
tukšs.

Pat govis, kas atgādinātu stāstu par princesi, 
kas deva kontinentam vārdu, uz ziemu ieslēg-
tas kūtīs. Tikai divi pakalni tumsnē celiņa abās 
pusēs. Uzkāpju uz viena no pakalniem, pagrie-
žu muguru pret vēju, kas zem kājām šūpo zāli. 
Redzeslokā — piemirkuši lauki un dīķis, kurā 
atspoguļojas mākoņu kamoli. Dažas blāvi mir-
dzošas būdas, kurās cilvēki gatavo Ziemassvēt-
ku ēdienus vai sarunājas pie vakariņu galda.

Un tas ir viss? Vairāk nekā?
Nē. Pie Eiropas centra zīmes apstājās smagā 

mašīna. Šoferis nolēma atpūsties. Ê
  
2004

No lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere-
Daruliene. 
Tulkojums tapis ar Lietuvas Rakstnieku savienības 
atbalstu.

Laurīns Katkuspublicistika Pateicības vārds 
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diskusija

Ievērojot pēdējā ceturtdaļgadsimta ģeopoli-
tisko pārmaiņu esamību, cik neizbēgama, cik 
vēsturiski nepieciešama ir bijusi iedzīvotāju 
daļas migrācija no Latvijas?

Aldis Austers. Savulaik vadīju diasporas or-
ganizāciju, runāšu no diasporas perspektīvas. Pa-
stāv gan nenovēršamības faktors, gan personiskas 
izvēles motīvs. Nenovēršamība tajā ziņā, ka mēs 
ilgi dzīvojām slēgtā sabiedrībā — Padomju Savie-
nībā, kur bija alkas pēc Eiropas labklājības, pēc Ei-
ropas dzīvesveida. Atveroties robežām, bija pilnīgi 
dabiski, ka cilvēki centās šīs alkas apmierināt, jo 
sevišķi pēc Latvijas iestāšanās ES. Bet ir arī per-
soniskie motīvi un izvēles — Latvija ir maza valsts, 
maza sabiedrība, un cilvēku izvēles spektrs ir pla-
šāks, nekā Latvija spēj piedāvāt. Tomēr ir arī tre-
šais — vilšanās motīvs, jo emigrācija proporcionāli 
valsts iedzīvotāju skaitam ir bijusi pārāk liela. Tā ir 
vilšanās cerībās, kuras tika liktas uz Latvijas ne-
atkarību — drīzu labklājību un veiksmi dzīvē. Var 
jau vainot patērnieciskumu, vēlmi patērēt tikpat 
daudz un labi kā Rietumos, un labās algas Īrijā un 
Lielbritānijā, protams, tādu iespēju dod.  

Zaiga Krišjāne. Statistika rāda emigrācijas un 
imigrācijas viļņus kopš 1991. gada. 90. gadu sāku-
mā bija emigrācija uz Krieviju saistībā ar Krievijas 
armijas izvešanu un citiem procesiem pēc PSRS 
sabrukuma, tam sekoja pieklusuma un stabilizā-
cijas periods līdz 2004. gadam, kad parādījās pa-
stāvīgi augoša emigrācija uz Rietumiem ar kulmi-
nāciju 2009.—2010. gadā, krīzes periodā, kad gadā 
izbrauca apmēram 30 000 cilvēku. 

Šī statistika pirmām kārtām liek domāt par 

ekonomiskās situācijas iespaidu, par neap-
ejamiem finanšu motīviem, kuri liek pamest 
dzimteni. Tomēr mūsu sarunas kontekstā vai-
rāk gribētos runāt par citiem faktoriem — iz-
maiņām sabiedrības attiecībās, ģimeņu saik-
nēs, cilvēku domāšanā.

Gunta Ancāne. Manuprāt, prombraukšana 
saistīta ar to, ka cilvēki ir meklējuši iespēju attīs-
tīties, pilnveidoties un nav to atraduši Latvijā. Bet 
attīstīšanās un pilnveidošanās ir vieni no galvena-
jiem cilvēka dzinuļiem. To, cik labi un veselīgi jū-
tamies, nosaka divas lielas faktoru grupas. Viena 
saistās ar pašas personības kvalitāti, personības 
stiprumu — spēju izturēt dažādas nepatikšanas, 
kavēkļus, tos pārdzīvot. Otra grupa saistīta ar vidi 
— cik emocionāli atbalstoša ir vide tam cilvēkam, 
kurš vēlas attīstīties un pilnveidoties. Latvijā ne-
pastāv šīs labvēlīgās, izkoptās savstarpējo attiecību 
vides. Nupat atšķīru Domuzīmes pagājušā gada 3. 
numuru, kurā Anda Rožukalne rakstā par žurnā-
listiku stāsta, ka žurnālistikas profesionālās vērtī-
bas labāk glabāt ideālu statusā, tad tās var lolot, bet 
ikdienā pārkāpt. Ka Baltijas žurnālistu identitāte ir 
«neskaidra un neatrasta». Manuprāt, tas vienlīdz 
attiecas uz visu sabiedrību. Tā ir mūsu lielā prob-
lēma — īsti nezinām, kas esam un kam piederam. 
Mēs gribētu piederēt Eiropas kultūrai, domāt ei-
ropeiski un būt kā eiropieši, bet mēs ne tikai tā ne-
jūtamies visi kopā, bet pat nezinām, kas īsti ir šī 
Eiropas identitāte. 

Kad runājos ar cilvēkiem, kas aizbraukuši uz ār-
zemēm, nekādus spožos stāstus nedzirdu. Tur viņi 
lielāko tiesu dzīvo saspiestībā, sliktos apstākļos, lie-
lāko daļu algas atdod par dzīvošanu, par sliktu fast 
food, alkoholu, videofilmām; viņi ir pārguruši, un 
viņiem apnicis stāvēt pie konveijera. Bet — to gan-
drīz visi piemin kā ieguvumu un vērtību — viņi jū-
tas respektēti! Arī pie tā konveijera jūtas respektēti.  
Lūk, Eiropas vērtība — milzīgs, patiess res-
pekts pret cilvēku kā indivīdu. Mēs par to ti-
kai runājam, mūsu ikdienā tas nav ienācis.  
Lielā mērā šo emigrējušo skaitu nosaka nevis nau-
da, bet gan tiekšanās pēc emocionāli labvēlīgas, 
sociāli un emocionāli atbalstošas vides. Pētnie-
kiem būtu jāanalizē, cik liela nozīme ir ekonomis-
kajiem un cik — emocionālajiem faktoriem. 

Z. K. Mēs savos pētījumos aizbraukušos esam 
apsekojuši. Pirmo reizi 2010. gadā, pašlaik jau trīs 
reizes esam aptaujājuši tos, kuri dzīvo ārvalstīs. 
Tas notika sadarbībā ar portālu Draugiem.lv, izman-
tojot viņu platformu, tāpēc, protams, tie ir šī por-
tāla lietotāji — nepretendējam uz to, ka ir aptverti 
visi. Jautājām — kas ir tie faktori, kuri «izgrūž» no 
Latvijas un kuri «pievelk» jaunajai mītnes zemei?  
Sākotnēji kā dominējošie atklājās ekonomiskie 
motīvi, krīzes periodā — nespēja samaksāt kredī-
tus. Tad bija salīdzinoši daudz to, kuri uzsvēra, ka 
viņiem jābrauc, jo nav citas iespējas. Kā «prom vel-
košais» tiek atzīmēta iespēja vairāk nopelnīt. Tas ir 
pašsaprotami, jo arī teorētiski uz jaunu vietu pa-
matā dodas gados jauni cilvēki, gatavi uzņemties 

Lielā 
izceļošana 
Kāpēc tik daudzi cilvēki joprojām 
no Latvijas pārceļas uz dzīvi 
citās valstīs? Vai tikai finansiālu 
iemeslu dēļ, vai arī emigrācijai ir 
dziļāki cēloņi? 
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risku. Lūk, šajā grupā parādās arī cits motīvs — 
perspektīvas trūkums Latvijā. 

Aija Lulle. Varu tikai piekrist — gatavība uz-
ņemties risku ir ļoti raksturīgs faktors, bet eko-
nomiskie apsvērumi nepārprotami ir vissvarīgā-
kie migrācijas procesā. Tas nenozīmē, ka attiecības 
ģimenēs, attiecības sabiedrībā ir mazsvarīgas, bet 
tieši to sasaiste ar ekonomiskajiem faktoriem — 
ar bezdarbu, nemitīgi nepietiekamu atalgojumu, 
ar nesakārtotām darba attiecībām, neaizsargātī-
bu darbā, nākotnes attīstības iespēju trūkumu — ir 
motīvs aizbraukšanai. 

Un pozitīvais motīvs — vēlme pamēģināt, pār-
baudīt sevi. Tā raksturīga gan gados jauniem cilvē-
kiem, gan cilvēkiem pusmūžā un pensijas vecumā. 
Tā pamatā ir visbūtiskākais faktors, kas raksturo 
mūsu sabiedrību (līdzīgi arī citas sabiedrības — Po-
lijā, Lietuvā, Rumānijā), — izteikta individualizāci-
ja, kas sākās pēc neatkarības atjaunošanas, veido-
joties kapitālistiskām attiecībām. Summējoties ar 
ekonomiskajām problēmām, šī individualizācija 
var izrādīties psiholoģiski pārāk smaga nasta. 

Evelīna Ozola. Es arī piederu pie viena no sta-
biņiem statistiku ilustrējošajā grafikā — tiem, kas 
izbrauca 2009. gadā. Toreiz braucu mācīties pilsēt-
plānošanu, ko Latvijā apgūt nevarēja. Izjūta toreiz 
un joprojām par šo aizbraukšanu ir visai pozitīva 
— dzīve citā vidē un sabiedrībā mani bagātināja ar 
jaunām idejām, jauniem skatpunktiem, arī attiecī-
bā uz procesiem Latvijā. Cilvēku kustība ir pilnīgi 
normāla — viņi brauc tur, kur ir izdevīgāki apstākļi, 
interesantāki izaicinājumi, labākas iespējas realizēt 
savu potenciālu: no Latvijas dodas dzīvot uz Liel-

britāniju, cilvēki no Nīderlandes — uz Honkongu, 
cilvēki no Ņujorkas — uz Londonu. Par ko vairāk 
vajadzētu uztraukties — kāpēc cilvēki nevēlas mig-
rēt uz Latviju? Tagad, kad esmu atgriezusies un jau 
ilgāku laiku pavadījusi šeit, un uz lietām skatos jau 
kā pieaudzis cilvēks, nevis students, domāju par 
savu otro emigrācijas mēģinājumu, un šoreiz jau 
ar sarežģītākām jūtām. Klāt nākusi arī vilšanās.  
Kad pēc studijām atgriezos Latvijā, daudz runā-
ja par reemigrācijas veicināšanu, par vajadzību pēc 
jauniem speciālistiem, par to, ka smadzenēm ne-
drīkst ļaut aizplūst utt. Patiešām daudz strādājot, 
lai kaut ko padarītu mazliet labāku, es redzu, ka 
patiesībā runas par pārmaiņu vajadzību un jau-
nu ideju vajadzību ir tikai plakāts. Patiesībā lielākā 
daļa sabiedrības negrib mainīties. Sevišķi tie, kam 
ir ietekme, atbildība un tiesības pieņemt lēmumus. 
Par jaunām idejām ir bijis jācīnās vienmēr, bet, lie-
kas, šeit tas ir īpaši smagi — nemitīgi skaidrot paš-
saprotamas lietas un ne tikai pilsētplānošanā, bet 
arī virknē citu jomu. 

Labāk nekļūst, un mūs — darīt gribošos, jaunos 
ar ārzemju izglītību — vai nu veikli izmanto vai pa-
stumj maliņā. Kaut kas nav īsti godīgi.

Tātad, salīdzinot ar sabiedrībām potenciā-
lajās emigrācijas vietās, Latvijas problēma ir 
iesīkstējusi, konservatīva, jaunas idejas ne-
pieņemoša sabiedrība?

E. O. Vispārinot — jā.
A. A. Piekrītu. Pats esmu gan ilgstoši strādājis 

Latvijas valsts iestādēs, gan dzīvojis ārzemēs, gan 
tagad piecus gadus atkal Latvijā — neteikšu, ka iet 
viegli un ka gaidītu ar atplestām rokām. Arī par 
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saviem diasporas projektiem mēs esam cīnījušies 
un sastapušies ar ievērojamu pretestību atsevišķās 
iestādēs. Piemēram, runājot par latviskās izglītī-
bas iespējām: šobrīd ārpus Latvijas dzīvo 30 000 
skolas vecuma bērnu, taču Izglītības ministrija 
joprojām neatrod resursus, lai veidotu plašas lat-
viešu valodas mācīšanas programmas ārvalstīs.  
Ne tik sliktā ziņa ir tas, ka Latvija nav unikāla, arī 
citās valstīs ir līdzīgi. Tos, kuri vēlas atgriezties, sa-
biedrība ne īpaši vēlas uzņemt atpakaļ. Mums ir 
labi kontakti ar zviedru diasporas organizācijām, 
un arī zviedri, kuri ar ārzemju pieredzi atgriežas 
Zviedrijā, sastopas ar to pašu. Neviens nevēlas šo 
pieredzi — tiem, kuri dzīvo uz vietas, tā ir konku-
rence un apdraudējums. 

A. L. Tik radikālam apgalvojumam, ka Latvijā ir 
iesīkstējusi sabiedrība, kas nepieņem jaunas idejas, 
es nevaru piekrist. Pēc manas pieredzes, daudzās 
Latvijas institūcijās, to skaitā Latvijas Universitā-
tē, jaunas idejas pieņem un īsteno. Iespēja kaut ko 
panākt ir daudz ātrāka nekā lielās un sakārtotās 
institūcijās citviet Eiropas Savienībā. Problēma, 
manuprāt, ir samērā mazasinīgā Latvijas ekono-
mika. Ir jāveido jaunas darbavietas, ir nepiecieša-
mas daudz vienkāršākas uzņēmējdarbības un paš-
nodarbinātības formas, tad arī būs labāka iespēja 
iziet sabiedrībā ar savām idejām, nebūs jābūt pa-
kļautam te vienmēr uz vietas bijušajiem. Galvenā 
ass, ap kuru griežas visas problēmas, ir ekonomi-
kas mazasinība un mazais darba tirgus.

G. A. Mēs tomēr varētu atgriezties pie jautāju-
ma par cilvēkiem. Ekonomiku arī veido cilvēki, tā-
pat kā kultūru, kā jebko citu savā valstī. Un mūsu 
cilvēku problēma ir tā, ko jūs nupat skaisti de-
monstrējāt: ļoti bieži lietojam vārdu «mazs». Bērns 
kopš dzimšanas, šķiet, dzird, cik mēs esam mazi. 

Paskatāmies, kāda ir Eiropas domāšana, — tur 
ikviena individualitāte tiek vērtēta neatkarīgi no 
rases, vecuma, dzimuma. Katram ir potenciāls būt 
tik lielam, cik liela ir viņa indivīda vērtība. Ja mēs 
iestātos par to, lai visi mūsu cilvēki ir personības, 
tad vienā brīdī mēs sev liktos ļoti lieli. Atrodoties 
slimnīcā Stokholmā, man liekas, ka esmu nonā-
kusi pasaules ievērojamākajā vietā, jo zviedru ko-
lēģe neaizmirst pateikt, ka «šis ir mūsu profesors, 
kurš uzrakstījis to un to monogrāfiju», «un šis 
mūsu dakteris nupat uzrakstīja rakstu The Lancet, 
jūs taču lasījāt?». Kas mums liedz šādi iepazīstināt 
svešiniekus ar saviem draugiem un kolēģiem? Tas 
nav atkarīgs no ekonomiskajiem faktoriem. Tas ir 
atkarīgs no vides, kurā mēs kā bērni esam auguši 
un attīstījušies, kur ir bijis ļoti daudz nepatiesības, 
sava «neīstā es» likšanas priekšplānā, daudz izlik-
šanās, daudz melu. 

Piemēram, pie virtuves galda bērnam saka: «Pa-
skat, paskat — kaimiņam atkal jauns džips! Blēdis, 
biezais…» Un pēc tam viņam mēģina mācīt, ka «jā-
izsitas cilvēkos». Kur — tajos blēžos un biezajos?! 
Šādu haosu mēs ievadām savos bērnos, un rezul-
tātā tas noved pie milzīgas nedrošības. Un, kad cil-
vēks ir ļoti nedrošs, viņam daudz vieglāk ir teikt, 

ka viss ir slikti, visi ir idioti, es tai skaitā, un valdība 
ir idioti, un dzīve — idiotiska. Toties, lai pateiktu, 
kas ir labs dzīvē, otrā cilvēkā, ir vajadzīgs zināms 
spēks. 

Šīs prasmes mums nav, jo šajā ziņā mums pie-
trūkst psihiskās veselības. Bet pētniekam, kurš 
prasa, kāpēc es braucu prom, jau nevar izstāstīt, ka 
man ir robežlīnijas personības struktūra, es jūtos 
nedroši, vispār nevaru cilvēkiem acīs paskatīties… 
Daudz vieglāk ir pateikt, ka Latvijā ir zemas algas 
un tāpēc es aizbraucu. 

Paskatīsimies, lūdzu, dziļāk — kas ir zem ekono-
mikas, zem finansēm? Tur apakšā ir cilvēks! 

No ārsta psihoterapeita  pieredzes varu teikt 
— no savām mājām, savas dzimtenes vispirms ir 
gatavi atteikties tie, kuriem ir milzīga pāridarīju-
ma izjūta, vilšanās, aizvainojums pret saviem ve-
cākiem. Ja mums būtu tāda kultūra, kurā cilvēks 
drīkst būt brīvs un pateikt vismaz sev vai otram, 
kā jūtas… Bet mums ir jāmīl tie vecie cilvēki, mēs 
nedrīkstam just to, ko jūtam! Psihoterapijā ļoti 
bieži nonākam pie tā, kādas sāpes bijušas bērnī-
bā, kā pacienti bijuši regulāri aizvainoti, pazemoti, 
hroniskā emocionālā distresā. Un, ja to nevar iz-
runāt ar tiem cilvēkiem, kuri ir šīs sāpes radījuši, 
tad tas sāk pārplūst uz plašāku ļaužu grupu, un 
sākas savu māju, dzimtenes un sabiedrības nici-
nāšana, ko mēs redzam lielajā aizbraukušo skaitā.

E. O. Atgriežoties pie izteikuma, ka mēs te jū-
tamies mazi un sevi noniecinām... Gluži otrādi! 
Savā darbā ar radošajām industrijām bieži saska-
ros ar nepamatoti nekritisku attieksmi pret dažā-
diem jauninājumiem. Katru apšaubāma izskata 
krūzīti mēs esam gatavi slavināt kā izcilu eksport-
preci, tāpēc ka labu dizainu vispār nepazīstam. 
Mums ļoti pietrūkst zināšanu, izglītības un kri-
tikas, vismaz tajās jomās, ar kurām es saskaros, 
— dizains, arhitektūra, pilsētplānošana. Latvijā ir 
pārāk viegli kļūt slavenam! Es saņemu nepelnīti 
daudz uzmanības tikai tāpēc, ka esmu studējusi 
ārzemēs. Neviens īsti nezina, ko es mācījos, kur 
es mācījos, vai tā ir laba skola un vai es to veik-
smīgi pabeidzu, bet, tiklīdz kā atgriezos Latvi-
jā, kļuvu par pilsētplānošanas eksperti. Tajā pašā 
laikā tiek gaidīts, ka Rietumeiropā iegūtās zinā-
šanas šeit dāvināšu gandrīz par velti, jo man va-
jadzētu būt misijas apziņai un pašaizliedzīgi palī-
dzēt dzimtenei, turklāt «citiem taču iet vēl grūtāk».  
Man šobrīd ir 32 gadi. Es nezinu, kam pašreizē-
jā situācijā jānotiek, lai es varētu atļauties bērnus. 
Šobrīd nevaru nopirkt sev pat dīvānu, un es strā-
dāju visu laiku! Daudziem maniem kolēģiem ir lī-
dzīgi stāsti: ārzemju izglītība, visnotaļ unikālas zi-
nāšanas, ko likt lietā Latvijā, bet ir ļoti grūti kādu 
pārliecināt par viņu produktiem un pakalpoju-
miem maksāt atbilstošu cenu. Latvijā vienmēr uz-
var zemākā cena un ātrākais izpildes termiņš, ne-
vis augstākā kvalitāte.

A. A. Tajos gadījumos, kad cilvēki ir atgriezušies 
Latvijā un jūtas apmierināti, šie veiksmes stāsti lie-
lā mērā ir saistīti ar pieredzi ārpus Latvijas — viņi 
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atved uz šejieni kādu daļu no ārpus Latvijas veik-
smīgi sākta uzņēmuma un šeit strādā kā aģenti 
vai partneri. Gribu sacīt arī kā ekonomists: lai arī 
domājam, ka mūsu ekonomika ir ļoti liberāla un 
atvērta, patiesībā tā nemaz tāda nav. Šeit ir uzņē-
mēju grupa, kas saņem izdevīgus kontraktus, un 
tai sabiedrības daļai, kas koncentrējas ap attiecī-
gajiem uzņēmumiem, Latvija tiešām ir īstā vieta, 
kur dzīvot, un viņi ir apmierināti. Taču konkuren-
ces trūkums šādā sistēmā, pirmkārt, vājina valsts 
varu — tā ir nespējīga pretdarboties šo uzņēmu-
mu interesēm. Otrkārt, mēs par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem maksājam vairāk, nekā vajadzē-
tu. Treškārt, tirgū bez atklātas konkurences talants 
zaudē nozīmi — galvenais ir paklausība, izpildība, 
uzticība augstākstāvošajam, nevis likumam. Līdz 
ar to brīvdomīgiem cilvēkiem, spēcīgām personī-
bām Latvijā ir grūti atrast sev vietu. Ietekme ir arī 
saitei ar vienaudžiem, jo tie veido sociālo atbalsta 
tīklu. Jo ilgāks laiks tiek pavadīts ārpus Latvijas, jo 
vājāks ir kontakts ar vienaudžiem šeit. Tā šie cilvē-
ki Latvijas sabiedrībai tiek zaudēti.

G. A. No ārsta viedokļa minēšu vēl vienu ļoti 
lielu problēmu. Manuprāt, dabiski pasaulē notiek 
tā, ka iepriekšējā paaudze baro nākamo un veicina 
tās attīstību. Kā ir Latvijā? Cik daudz ir nedabisku 
situāciju, kad bērni palīdz vecākiem vairāk, nekā 
vecāki spēj atbalstīt bērnus! Tas ir pilnīgi ačgārni, 
absolūti destruktīvi tautas nākotnei un attīstībai. 
Pieauguši cilvēki šādi paliek cieši sasaistīti ar sa-
viem vecākiem un turpina izturēties kā paklausīgi 
puisīši un meitenītes, nereti kalpojot vecāku ērtī-
bām. Viņiem neatliek ne laika, ne enerģijas, kuru 

dot saviem bērniem. To es saskatu kā lielu Latvijas 
nelaimi. Kurš ir nelietīgi iedvesis ideju, ka vecāki ir 
jāaprūpē vairāk nekā bērni?!

A. A. Tam, ka mūsu vecāki bieži nevar paši par 
sevi parūpēties, ir pamats — viņi savus uzkrājumus 
ir zaudējuši. Tā iepriekšējo paaudžu kapitāla, kas ir 
Rietumu sabiedrību attīstības pamatā, mums nav. 
Mēs to mēģinām nopelnīt šodien, tāpēc mums, 
kas esam ekonomiski aktīvi, nākas domāt gan par 
saviem vecākiem, gan par bērniem, gan par sevi. 
Ekonomiskā slodze ir milzīga, un tas ir vēl viens 
motīvs, kāpēc cilvēki meklē iespējas doties peļņā 
uz ārzemēm. 

G. A. Mums tomēr būtu jānodala šīs plūsmas. 
Viena — tie ir jauni cilvēki, kuri brauc iegūt izglītī-
bu, kuri, manuprāt, vispār nebūtu pieskaitāmi pie 
migrācijas plūsmām. Tas ir visbrīnišķīgākais, vis-
veicināmākais process — tādus taču mums vajag 
kā ēst! Otrā grupa — tie, kas aizbraukuši lasīt sēnes 
un stāvēt pie konveijera. Neesmu dzirdējusi, ka 
kāds tur būtu īpaši attīstījies, kaut ko jaunu iemā-
cījies. Un ir trešā, nelielā grupa — tie, kas patiešām 
ir sevi tur pierādījuši. Mums būtu jāšķiro — par ku-
riem mēs te runājam?

Z. K. Šādi dalīt nevaram. Aizbraucēji ir ļoti da-
žādi, viņu motīvi parasti ir kompleksi, vienīgi kaut 
kas parasti pieliek pēdējo punktu. Vienam tā ir 
darba zaudēšana, citam — iespēja studēt, vēl citam 
— iespēja labāk nopelnīt, vēl kāds veido ģimeni. 
Protams, ir cilvēki, kuri aizbrauc ar ļoti konkrētu 
mērķi, piemēram, nopelnīt kredīta samaksai; sa-
protams, ka viņi tur īpaši nedomā par pilnveidoša-
nos. Mēs varam izdalīt kādas grupas vai tipus, bet 
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motīvi arī individuāli ir vienmēr kompleksi.
Ja mums jānovērtē šis process no Latvi-

jas sabiedrības attīstības viedokļa — vai tas ir 
normāls un pieņemams, vai tomēr tā ir ano-
mālija? 

Z. K. Tā šobrīd ir neizbēgama realitāte. Viens 
gan — demogrāfi secina, ka aizbrauc mūsu poten-
ciālo bērnu vecāki. No vienas puses, varam pie-
ņemt, ka mums ārzemēs veidojas plaša diaspora, 
potenciāls atbalsta tīkls.

A. A. Jautājums ir — kādās kategorijās mēs ru-
nājam? Ja par Latviju kā slēgtu teritoriju, kā valsti 
mums pašiem, tad šī emigrācija ir anomālija. Pārāk 
daudzi aizbrauc, pārāk maz atgriežas. Ja runājam 
par Latvijas interešu lauku, kas ir plašāks par Lat-
vijas teritoriju, ja uzlūkojam visu Eiropu kā areā-
lu, kurā mums ir intereses, tad šajā aizbraukšanā 
ir milzīgs potenciāls, kurš jāapgūst. Cilvēki, kuri 
dzīvo citās valstīs, kļūst par mūsu kultūras, nācijas 
vēstnešiem. Caur viņiem ir iespējams projicēt Lat-
vijas intereses Eiropas mērogā. Un viņi ir kanāls, 
caur kuru mainīties Latvijas sabiedrībai. 

Izšķirošais jautājums — cik intensīvi ir sakari ar 
cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas? Tāpēc dia-
sporas kopienas pēc iespējas ir jāiesaista dažādu 
līmeņu projektos, lai, piemēram, ārzemēs studējo-
šie regulāri tiktos ar saviem vienaudžiem Latvijā. 
Šos jautājumus Eiropas Latviešu apvienība ir pa-
stāvīgi izvirzījusi Latvijas valdībai. 

Un vēl viens aspekts, kas saistīts ar vēstures gai-
tu, — mēs kā sabiedrība īsti neesam sevi pārbaudī-
juši. Pirmais politiskā liberālisma posms bija ļoti 
īss, sekoja Ulmaņa režīms, sekoja okupācijas, un 
tikai pēc 1991. gada mums kā sabiedrībai radās ie-
spēja sevi testēt — kas īsti esam. Emigrācija dod 
ļoti būtisku iespēju pārbaudīt savas vērtības, sa-
līdzināt dzīvi Latvijā un ārpus tās. Parādās tas, ko 
minēja Ancānes kundze: ne vienmēr cilvēki, no-
nākot ārzemēs, ir laimīgi; ir daudz neveiksmju, ir 
sociālās problēmas. Un ir diezgan daudz cilvēku, 
kuri redz, ka dzīve Latvijā nemaz nav tik slikta. 

A. L. Es arī rosinātu uz to raudzīties pragma-
tiski. Manuprāt, Latvijas diskusiju kultūrā nav ve-
selīga nemitīgā savas valsts noniecināšana. Varam 
būt kritiski un reizēm pat asi, bet mums jābūt pie-
augušiem attieksmē pret savu valsti, sabiedrību 
un līdzcilvēkiem un pirmām kārtām jādomā kon-
struktīvi — kā varam vērst par labu to, ka tik daudz 
mūsu cilvēku dzīvo ārpus Latvijas un droši vien 
nekad neatgriezīsies, un arī viņu bērni, visticamāk, 
neatgriezīsies.

Esam nonākuši līdz jautājumam — ko darīt? 
Kā vērst par labu? Ko mainīt vai uzlabot mūsu 
diasporas politikā un, skatoties plašāk, mūsu 
visu attieksmē pret emigrācijas situāciju?

E. O. Man šķiet, nevajag tik ļoti koncentrēties 
uz to, kā visus latviešus sasaukt mājās. Tas, kas no-
tiek visā pasaulē, vairāk gan pilsētu līmenī, ir sa-
censība par cilvēkiem, zināšanām un kapitālu. Arī 
Latvijai būtu jāiesaistās šajā sacensībā. Manuprāt, 
vairs nav tik lielas nozīmes tam, vai viņi ir dzimuši 

Latvijā, vai pārzina mūsu kultūru un valodu — to 
visu var iemācīties, ja nepieciešams. Sāksim apzi-
nāties, ka šeit vienkārši ir katastrofāli maz cilvēku! 
Visiem ir problēmas atrast darbiniekus, klientus, 
apmeklētājus; mēs neko patiešām lielu nevaram 
sākt, jo mums ir milzīgs cilvēku deficīts. Būtu pē-
dējais laiks sākt domāt, kā padarīt šo vidi patīka-
mu jebkuram, un tas nozīmē biznesa vidi ar go-
dīgiem noteikumiem, kvalitatīvu un pieejamu 
izglītību, pievilcīgus mājokļus un publisko telpu, 
bagātīgu kultūras dzīvi un dažādībai atvērtu sa-
biedrību.

Manuprāt, tas ir ļoti problemātiski situāci-
jā, kad sabiedrībā valda mentalitāte «nedod, 
Dievs, pie mums te atkal visādi sabrauks!». 
Arī runājot par savējo atgūšanu — pirms kāda 
laika publiskajā telpā parādījās piedāvājums, 
ka varētu maksāt kādam skaitam jaunu lat-
viešu speciālistu, lai viņus mudinātu atgriez-
ties, lielākas algas. Attieksme bija bezcerī-
ga: «Kā?! Kāpēc?! Kādā sakarā?! Kāpēc tieši 
viņiem?!» Par kādu sacensību par cilvēkiem 
mēs te varam runāt?!

A. A. Vēl viens piemērs. Mūsu skolotāji pirms 
pāris gadiem gatavojās streikam, un Latvijas Radio 
bija brīvais mikrofons. Pārsteidza tas, ka sabiedrī-
ba šiem skolotājiem nevis izrādīja solidaritāti, bet 
gan izteica nosodījumu par to, ka tie uzdrošināju-
šies pieprasīt sev kaut ko vairāk. Pēc noklusējuma 
tiek pieņemts, ka šeit visiem ir jādzīvo ar zemiem 
ienākumiem, un — nedod, Dievs! — kāds pabāzīs 
galvu ārā. Tam būtu jātiek pāri, un arī tam varētu 
palīdzēt atvērtība pasaulei. Šeit būtu jābūt vietai, 
kurā gribētu dzīvot ne tikai latvietis, bet arī an-
glis, īrs, vācietis vai zviedrs. Tomēr visiem uzreiz 
atvērties ir grūti, un šajā ziņā diasporas kopienas 
tomēr ir ar vislielāko potenciālu. Par savu atgrie-
šanās pieredzi varu teikt — tiešām kavēja niecīgais 
atalgojums, toties veldzējoša nozīme bija Latvijas 
dabai. Pēc Briseles manas lauku mājas Bauskā bija 
īsts baudījums. 

A. L. Viens konstruktīvs ceļš ir domāt par savu 
paaudzi tālākā nākotnē, domāt — kas notiks tad, 
kad mūsu vairs nebūs? Kāda izskatīsies Latvija 
un pasaule pēc 80, 150 un 200 gadiem? Tā arī va-
rētu saskatīt iespējas, pie kurām vērts neatlaidīgi 
strādāt šodien. Piekrītot Aldim, es teiktu — Lat-
vija ir dzīvošanai ļoti labvēlīga zeme, ja saglabā-
jam pareizo līdzsvaru starp pilsētvidi un lauku 
vidi. Tie daudzie cilvēki, kurus nu jau desmit 
gadu gaitā esmu intervējusi, ļoti reti vēlas kādu 
īpašu attieksmi, kādu tieši viņiem radītu politi-
ku. Viņi tikai vēlas, lai attīstās visa Latvija. Tāpēc 
svarīgas ir kopīgas vērtības, no kurām viena ir 
Latvijas zeme. 

G. A. Daba neglābs to, ko mēs, cilvēki, sastrādā-
jam. Paši par sevi notiek tikai destruktīvi procesi; 
viss, kas ir labs un vērtīgs, ir ar pūlēm un darbu 
veidojams. Mums būtu vērts pielikt pūles, pārdo-
mājot to, kā mēs ikdienā funkcionējam. Varbūt lie-
kas, ka latviešu sabiedrība ir sirsnīga. Manuprāt, 
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tas ir ļoti diskutējami. Deminutīvu lietošana vie-
tā un nevietā neapliecina sirsnību. Ja dzirdam, 
ka medmāsa saka «pacientiņš», mācām viņu no 
tā atradināties — jo tas ir cieņu devalvējošs apzī-
mējums. Mums būtu ļoti jāpārdomā, kur beidzas 
laipnība un sākas pazemība, kas no medicīnas vie-
dokļa ir tēma par sadomazohistiskām personības 
struktūrām. Iedziļinoties — domātā laipnība izrā-
dās iekšēju baiļu, nedrošības, pārliecības trūkuma 
diktēta pazemība. Cik patiesas sirsnības mēs izjū-
tam pret tiem 30 000 latviešu bērnu ārpus Latvi-
jas? Varbūt mēs varētu izsludināt akciju, kurā katrs 
atnes kādu grāmatu vai ko citu, kas šiem bērniem 
vēstītu par Latviju, vai vasarā piedalīties viņu uz-
ņemšanā Latvijā?

A. A. Šajā ziņā ļoti interesanta ir Izraēlas piere-
dze. Ir speciāls dienests, kurš apzina visus ebrejus 
visā pasaulē, uztur kontaktus un mēģina pārlieci-
nāt pārcelties uz Izraēlu. Pēc atgriešanās šis die-
nests par viņiem rūpējas veselu gadu: palīdz atrast 
darbu, sagādā dzīvesvietu, lai cilvēks, kurš atgrie-
zies, justos ērti. Nesaku, ka Latvijai būtu kaut kas 
tāds jāatkārto — tā ir ļoti dārga programma, taču 
attieksmes ziņā no tā būtu jāmācās.

G. A. Dārgāka nekā VID ēka?
A. A. Ļoti labs jautājums. Protams, Izraēlā ir cita 

politiskā situācija, pastāv reliģiskais motīvs, kas 
papildus vieno visus ebrejus.

Izraēlai tā ir valstiskās pastāvēšanas nepie-
ciešamība.

G. A. Un Latvijai?
Vēl viens labs jautājums... Varam atcerē-

ties Pirmā pasaules kara pieredzi, kad bēgļu 
apgādāšanas komitejas arī radās kā reakci-
ja uz draudošu demogrāfisku katastrofu, un 
no tām pēc tam veidojās politiskās organi-
zācijas, kam bija izšķiroša nozīme valstisku-
ma veidošanā. Respektīvi, mums ir modeļi, 
no kuriem varam mācīties. Tomēr — varbūt 
daudz ko atrisinās pasaulē dabiski notieko-
šie procesi? Ka arvien intensīvāka komuni-
kācija starp dažādām pasaules daļām, arvien 
lielāka cilvēku mobilitāte nodrošinās to, 
ka aizbraukšana vairs nebūs aizbraukšana 
tādā nozīmē, kādā to esam raduši uzlūkot. 
Ka arvien vairāk cilvēku pa ziemu strādās, 
teiksim, Honkongā, kur ir siltāks, bet vasa-
ras tveici pārlaidīs remdenākajā Jūrmalā vai 
Cesvainē.

A. A. Tieši tā arī notiek, un mums ir jāgatavo-
jas šai globālajai situācijai. No manas personiskās 
pieredzes — Latviešu biedrībā Beļģijā es strādāju 
kopā ar latvieti, kura ir precējusies ar ungāru. Šai 
ģimenei pieder divas mājas — viena pie Balatona 
ezera, otra Kurzemē. Ir divas meitas — viena pre-
cējusies ar kanādieti un dzīvo Austrālijā, otra vis-
maz līdz nesenam laikam dzīvoja Latvijā. Šīs ģi-
menes dzīve paiet pastāvīgos pārceļojumos. Tas ir 
modelis, kā nākotnē dzīvos arvien vairāk ģimeņu. 
Daļa saikni ar Latviju neizbēgami zaudēs, bet daļa 
saglabās, turklāt atvedīs uz Latviju savus ārzemju 

dzīvesbiedrus vai draugus. Svarīgi ir saglabāt sa-
saisti. Svarīgi, lai šiem cilvēkiem, kuri nedzīvo Lat-
vijā, saglabājas iespējas ietekmēt Latvijas sabied-
risko un politisko dzīvi.

Z. K. Mums ir statistika par to, cik bieži izce-
ļojušie brauc uz Latviju. Apmēram 80% atbrauc 
vidēji vismaz reizi gadā. Protams, visbiežāk brauc 
tie, kuri ir ģeogrāfiski vistuvāk, bet saikne ar Latvi-
ju tomēr lielākajai daļai saglabājas. Parādās gan arī 
tas — jo ilgāk cilvēki dzīvo svešumā, jo retāk brauc 
uz Latviju. Runājot par motīviem, nepārprotami 
stiprākā saikne ir radi un draugi.

Kādas varētu būt politiskās prioritātes, kas 
valsts līmenī būtu īstenojamas saikņu stipri-
nāšanai ar aizbraukušajiem?

A. A. Kā viens būtisks zaudējums no emigrā-
cijas tomēr jāmin Latvijas politiskās vides izmai-
ņas. Aizbrauc pamatā liberālās un proeiropeiskās 
vērtības aizstāvošo politisko spēku elektorāts, 
kurš ārpus Latvijas kļūst salīdzinoši mazaktīvs. 
Ir jāmeklē risinājumi, kā šos pilsoņus piesaistīt 
Latvijas vēlēšanu procesam. Tas ir jautājums gan 
konkrētiem politiskiem spēkiem, gan par vēlēša-
nu sistēmu — cik ļoti tā ir spējīga piesaistīt vēlētāju 
ārpus Latvijas. Tāpēc esam izvirzījuši priekšliku-
mu par atsevišķu vēlēšanu apgabalu ārpus Latvijas 
dzīvojošajiem. Tā veidosies reāla konkurence starp 
politiskajiem spēkiem par šo vēlētāju balsīm, un 
tas varētu arī veidot jaunas attīstošas tendences 
Latvijas politikā. 

Manuprāt, arī proporcionālā vēlēšanu sistē-
ma sevi ir izsmēlusi. Ja jau runājam par cieņu un 
uzmanību pret cilvēku, tad mažoritārajā sistēmā 
katrs deputāts pārstāvētu sava samērā neliela ap-
gabala vēlētājus un justu pret viņiem atbildību. 
Šobrīd mēs nesaprotam, kāpēc Saeimā sēž tieši tie 
cilvēki, kāpēc par mūsu valsts vadītājiem kļūst vi-
duvējības, kāpēc partiju programmām ir aprakstīta 
papīra vērtība. Tātad būtu jādomā par visas vēlēša-
nu sistēmas maiņu.

Politiskās vides kvalitātes uzlabojumi, ma-
nuprāt, ir panākami salīdzinoši ātri un arī ar 
salīdzinoši mazāk radikālām likumiskām iz-
maiņām. Piemēram, stingrākiem kritērijiem 
uz Saeimu kandidējošajām partijām. Šajā 
ziņā būtu vajadzīga tikai politiskā griba.

A. L. Es atbildētu divās pakāpēs. Plašā mēro-
gā politiskā prioritāte ir cilvēks kā galvenā vērtī-
ba, ekonomiski runājot — cilvēkresursu nozīmes 
apzināšanās. Latvijas iedzīvotāju skaits būtiski sa-
mazinās, un depopulācija Latvijas valstij ir milzīgs 
risks. Šaurākā mērogā redzu divas ļoti konkrētas 
prioritātes: nemitīgi strādāt pie konkurētspējīga 
atalgojuma nodrošināšanas un pie brīvas, caur-
skatāmas konkurences procedūras veidošanas. 
Tas attiecas gan uz cilvēku pieņemšanu darbā, gan 
uz konkurēšanu par dažādiem iepirkumiem, gan 
uz iespēju veidot savus uzņēmumus. Tās ir priori-
tātes ne tikai emigrācijas problēmu kontekstā, bet 
vispār nepieciešami priekšnoteikumi, lai mēs arī 
turpmāk nevilktos Eiropai astē. Ê
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Krekls ir dzejnieces un gleznotājas Rutas Štelma-
heres trešā dzejas grāmata. Salīdzinot ar pirmo 
krājumu tālajā 1998. gadā, dzejnieces izteiksme 
ir «izkristalizējusies», nobriedusi un tapusi 
sirdsgudrāka. Pasaule tiek skatīta kā atspulgs, 
kas vīd aiz viegli trīsuļojošas ūdens virsmas.  
Esamības smagme ir pieņemta — «cieta kā garoza 
iedota diena. / pamērcē maizi asarās, meit» (6. 
lpp.) —, jo visu līdzsvaro gaismas, mīlestības 
pieskāriens — «kāds noglauž pieri un pieres 
vietu, — / caur aizslēgtām durvīm vakarvējš. / 
meit, palaid asaras ārā no cietuma, — / Kristus uz  
betona palagiem sēž» (6. lpp.).

Izvērstākā apskatā varētu salīdzināt dažādās 
autores sievietes mūsdienu latviešu dzejā —  
Ingmāru Balodi, Ingu Gaili, Annu Auziņu, 
Ivetu Ratinīku, Dainu Sirmo, Ievu Rupenheiti 
— un precīzāk raksturot Rutas Štelmaheres un-
ikālo dzejas balsi šajā panorāmā. Tā noteikti ir 
distancētāka no dzīves jutekliskās tiešamības 
nekā, piemēram, Annas Auziņas dzeja; tajā 
nav arī kosmopolītiskas rafinētības vai metro-
poles «zīmoga». Iespējams, zināma radniecība 
samanāma ar Dainas Sirmās gaiši smeldzīgām 
«pasaules skumjām, ieaustām sudrabā». Štelma-
heres poētikā ir izteikta latviskās dzīvesziņas 
izjūta, patiesums un īstums. Ja vēlētos meklēt 
saknes šai poētikai, es noteikti dotos uz 20. 
gadusimteņa sākumu un meklētu paralēles 
ar Kārļa Skalbes liriku. Protams, Štelmaheres 
dzeja ir 21. gadsimta teksts, un tā ir sievietes 
balss, tomēr Krekla dzejoļos strāvo skalbiska, 
tīras lirikas izjūta.

Savās piezīmēs Jānis Ziemeļnieks savulaik 
Skalbes liriku salīdzinājis ar «dārzu, pilnu izjūtu 
un krāsu burvības, ne kā siltumnīca raibi ekso-
tisko, bet kā idillisku, ziedu un medus smaržas 
pilnu latviešu lauku dārzu, kurā zied ābeles un 
vēsma šūpo baltās ziedu kupenas» — Rutas Štel-
maheres dzeja arī ir šis latviskais dārzs, «jūtīgais 
anemones zieds», gleznieciski pasteļi un akva-
reļi. To, ka dzejniece ir arī gleznotāja, apliecina 
izsmalcināta virsmas materialitātes izjūta, 

ietērpta vārdos — «kadmija sarkans tulpju zīds», 
«maigi matēta gaisma» u. c. Viņas faktūras un 
krāsas ir gandrīz taustāmas. Kā glezna ir dzejo-
lis 18. lappusē — «stīdz karalienes efejas gar izžu-
vušām akām, / gar plaisājošām vitrāžām». Glez-
niecisks motīvs arī nākamajā lappusē — «es tagad 
staigāju Rembranta Pazudušā dēla / nodilušajās 
koka kurpēs».

Trausls, iluzors mirklis tēlots dzejolī 17. lpp., 
kura galvenā varone ir Aspazija vasarnīcā Dubul-
tos — latviešu dzejas granddāma te «atbruņota» 
savā sadzīves pasaulē starp priekšmetiem, vien-
tulībā un gaidās: «sievietes tiesības ietīties. sega 
un sapnis ir mīksts».

Vispersoniskākā, iespējams, ir grāmatas otrā 
daļa, kur samanāmas sievietes rūpīgās (arī lat-
viski saimnieciskās) rokas; sievietes rokas, kas 
bužina vecā mājas suņa kažoku un noglāsta kaķi; 
ceļš no bērnības uz pilnbriedu, no vasaras uz 
rudeni, sarunas klusumā ar mīļoto.

Mazāk iedarbīgi krājumā šķiet tie dzejoļi, kas 
veidoti uzspēlēta viegluma manierē, it kā ro-
taļājoties ar vārdu skaniskajiem apvalkiem vai 
atskaņu pāriem (piemēram, 53., 55., 56. lpp.). 
Spēcīgāki ir emocionāli iedarbīgie teksti — tāds, 
piemēram, ir dzejolis Tu pārliecies pār ēnainu lauku 
ceļu (25. lpp.), ārpuslaicīgi raugoties uz cilvēkiem; 
arī bēniņu skapī uzietā vecā kāzu kleita atgādina 
par «gaismu ārpus laika».

Jāatzīmē netipiskais mēģinājums asociatīvajā 
poētikā, desakralizējot tradicionālu lirisko tēlu, 
kam, piemēram, jaunromantisma dzejā piemita 
izteikts poētisks paaugstinājums: «zvaigžņu 
meita pie stacijas tuneļa / pārdod belašus pilsētā 
puteņo» (16. lpp.).

Rutas Štelmaheres dzejas «es», iespējams, ne-
pauž neko modernistiski virtuozu, rafinēti deko-
ratīvu, tomēr, stāstot par mainīgo un pārejošo, 
dzejniece iezīmē mūžīgo un nepārejošo («viss 
notiek kā vienmēr ir bijis / nav lūzušas laika si-
jas»; 62. lpp.), atpazīstamo un svarīgo. Tā ir it kā 
zināma pasaule, bez avangardiskiem dekoriem, 
bez modernām, asām kontūrām, bez visādiem 
-ismiem, tomēr tā apbur ar rāmo starojumu, kas, 
gluži kā apsūbējis sudrabs, klāj pazīstamās lietas 
un vietas, un visas šķietami sadzīviskās norises 
ikdienā. 

Štelmaheres dzejā ir dvēsele — tā ir atgriešanās 
pie sevis, pievēršoties tēmām, kas nekad nevar 
novecot, pat ja literārajā procesā izteiksmes 
līdzekļi mainās un attālinās no iepriekšējiem. 
Dzejniece uzrunā lasītāju klusinātos pustoņos, 
radot nelielas, Latvijas dabas fonā dzimušas 
iztēles ainas ar klusu smeldzi. 

Lai «saslēgtos» ar viņas dzeju, jāaprimst un 
jāatdara acis. Citādi var arī nesaklausīt un ne-
novērtēt kluso, pērļaino esamību, par kuru tā 
stāsta. Rutas Štelmaheres liriskajai intonācijai 
noteikti ir sava vieta latviešu dzejas kopainā arī 
2016. gadā — kā liriskās tradīcijas pārmantotājai 
un iejūtīgai transformētājai. Ê
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Pats iedvesmojošākais par romānu Mierielas vilk-
me, šķiet, palicis aiz grāmatas vāciņiem: kā Laima 
Kota tornim līdzīgajā Stambulas mājā pāri Bosfo-
ra plašumiem kā baložus ēst no saujas sapulcina 
reiz pašas apdzīvotās Miera ielas skatus, lidostās 
sastaptos cilvēkus, izdzīvotās folkloras notis un 
neizdomātās domas, lai gaisā pakārtu salūtam lī-
dzīgu pasauli, kas, laistīdamās visās krāsās, bur-
buļodama pāri valodu robežām, turas starp lai-
kiem, nomodu un sapni. 

Mierielas vilkme sākas ar patiesi sirreālu ainu: 
par spīti meteorologu prognozēm, maģiskajā 
brīdī starp pagāniskajiem ziemas saulgriežiem 
un Jēzus piedzimšanu Rīgā ieplūst pēc ziediem 
smaržojoša ūdens straumes un draud piepildīties 
pareģojums, ka Rīga nogrims. 

Miera ielai šajā romānā ir izšķiroša loma. LTV 
kultūras ziņu operatori atrāda Laimas Kotas 
kādreizējā mitekļa pašas apgleznotās, drusku 
zemē iegrimušās durvis, un tāds patiesi varētu 
izskatīties romāna galvenās varones Mildas de 
Kalnas dzīvoklis, kas aug līdz ar viņu, iestiepjo-
ties vienlaikus pazemē un stumjot augšup gries-
tu siju: kādā sirdssāpju brīdī sieviete neapdomīgi 
izteikusi vēlmi augt, un viņa izaug līdz Lielā Kris-
tapa un Brīvības pieminekļa Mildas apmēriem. 
Milda de Kalna ir tramvaja vadītāja, tramvajs, 
protams, kursē pa Miera ielu, taču šajā romānā 
viņai ir misija, viņa ir tā, kas pāri ūdeņiem krūšu 
bedrītē pārnes Rīgas plūdu dokumentētāju, ra-
diožurnālistu Ludvigu, kura uzdevums ir ieklau-
sīties apkārt murdošajās ļaužu runās, lai atrastu 
tajās Rīgas plūdu patieso iemeslu. 

Romānam pirmajās nodaļās ir labas izredzes 
ierindoties anotācijā minētajā maģiskā reālisma 
žanrā, ja vien rakstniece būtu spējusi atturēties 
no didaktikas. Nespēj, un sasauktās dūjas iztrau-
cēti aizlaižas uz visām pusēm. Pār Mierielas zied-
ūdeņiem gandrīz lidojošā tramvaja vīziju nomaina 
bezgala gara, prasti pļāpīga aina lidostā, kas dod ie-
spēju rakstniecei uzzīmēt diezgan nesaudzīgu ka-
rikatūru par Rīgas un visas Latvijas dzīvi un sadzī-
vi: laika prognozēm, kas pēdējos gados pārāk bieži 

nepiepildās, šo sajūtu turpinošiem aizceļotāju sap-
ņiem, pilsētas tēvu aizraušanos ar sodiem, vārga-
jiem vīriešiem un kalniem līdzīgām sievietēm. 

Laimas Kotas valoda romānā ir ritmiski melo-
diska kā buramvārdi. Lidostas «durvis tika stum-
dītas, grūstītas, raustītas un purinātas, līdz vie-
nā pusē kopīgiem spēkiem kurzemnieks iestūma 
ķepu kā dziesmā lācīt’s kāpa ozolā, bite koda kā-
jiņā» (66. lpp.). Brīnos, no kurienes Rīgas lidos-
tā pēkšņi parādījies «lācīt’s», līdz man pielec, ka 
svarīgs ir tautas dziesmas melodijas ritmiskums, 
kādā rakstnieces iztēlē pulsē pūlis, viņa nevis ap-
raksta, bet vārdo, rada jaunu pasauli. Valoda kā 
straume aizrauj līdzi arī kādā romāna sižetam 
šķietami maznozīmīgā epizodē: tā ir leģenda par 
nabago ļaužu garduma, kūpinātas siļķes — kipe-
ra — izcelšanos. Tikai divarpus rindkopas (108. 
lpp.), bet sajūta, it kā pats tajās viesībās būtu bijis, 
sadzērušos vīrus no krogus ārā vilcis. Un turpat 
blakus — tik novalkātu vārdu plūdi, jau dzirdētas 
«patiesības» par interneta komentāru vienkāršo 
iedarbības mehānismu vai drusku pārziedējušās 
freken Grētas pusmūža sievietes traģēdiju. 

Rakstniece izcili būvē maģiskas pasaules un 
tad, iepilinot tajās pa karotītei didaktikas darvas, 
pati arī iznīcina. Vienu no šādas destruktīvas rī-
cības iespējamajiem skaidrojumiem atradu inter-
vijā ar rakstnieci, kurā viņa dalās ar pašas atrastu 
asprātīgu paņēmienu: lai pieaugušajiem bērniem 
dotie padomi neskanētu uzbāzīgi, viņa tos mē-
dzot iepīt skaidrojumā, kopīgi izliekot taro kārtis. 
Un man ir sajūta, ka arī šajā romānā Laima Kota 
mātišķi mums stāsta savu dzīves pieredzi. Turp-
mākajās nodaļās sabāzts pa druskai no visiem 
žanriem, kādos vien rakstniece jelkad darboju-
sies — te ir publicistika, pilsētas vēsture, ceļojumu 
apraksta un mīta iezīmes. Stāsta visu, ko zina, bet 
— vai ar to pietiek, lai rastos vilkme? 

Lai Rīga nenogrimtu, jāatrod cēlonis: kurš no 
mums visiem, dzīves sists, izrunājis to lāstu, kura 
rezultātā tagad grimst ne tikai Rīga, bet visa Lat-
vija un latvieši kā nācija? Izrādās — gandrīz katrs 
no sastaptajiem. Izcila romānā ir apļa kompozī-
cija, kurā žurnālists Ludvigs, pirmo reizi nonākot 
lidostā, apraksta kariķētus, iepriekš paredzamus 
tipāžus — darba meklētājus, pasaules klaidoņus, 
Briseles ierēdņus. Grāmatas beigās, lidostā at-
griežoties otrreiz, tie paši lidostā gaidošie plūdu 
un pasaules gala priekšā stāsta savu dzīvesstāstu 
vēlreiz, bet nu jau pavisam citā atklātības pakāpē, 
no notikušas dzīves vieduma pozīcijām.  

Lai apturētu plūdus, jānotiek grandiozam nā-
cijas attīrīšanās procesam. Izlādēšanās romāna 
noslēgumā izpaužas gan diezgan piezemēti — kā 
grupveida sekss Rīgas lidostā. 

Mierielas vilkme ir grandioza konstrukcija, kas 
varēja kļūt par maģiskā reālisma pērli ar latvie-
tim pazīstamām vietām un personāžiem, taču tā 
vietā ir sanācis tas, ko Arnis Koroševskis portāla 
Ubi sunt recenzijā trāpīgi nodēvē par monumen-
tālu kiču. Ê

Dzīves pieredze 
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Anda Buševica 
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Raksta par literatūru, 
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recenzija

Lasīt Andrievu Ezergaili aizvien bijis aizraujoši 
un rosinoši. Kopš 20. gadsimta 60. gadiem, bū-
dams profesors Itakas koledžā (ASV), viņš pastā-
vīgi bijis klāt diskusiju telpā par Latvijas vēsturi. 
Sākot ar 2015. gada nogali vēl jo vairāk, jo Rīgā 
klajā nākusi viņa grāmata Caur velna zobiem. Tas ir 
vēsturnieka atskats uz vācu laikiem (1941—1945) 
un ne tikai. Gana daudz no 480 lappusēs tver-
tā jau lasīts Latvijas presē kopš 90. gadu sāku-
ma — gan akadēmiskos žurnālos, gan periodikā. 
Klāt nākušas vēstules, ievadi, tīri personiskais 
pēcvārds.

Grāmatas problemātiskā ass ir holokausts Lat-
vijā (kas deva pavēles, kas izpildīja), vācu vēs-
turnieki par Hitleru, padomju propaganda, vācu 
okupācija, latviešu leģions, Latvijas ebreju un 
latviešu vēsturnieku loma šīs neērtās pagātnes 
izvērtējumā. Kā brīdina autors, «ar šo krājumu 
vien nepietiks, lai iegūtu noapaļotas zināšanas» 
un pieliktu punktu, «pētot emociju pārslogotu 
tematu, kāds ir holokausts».  

Par emociju un propagandas klātbūtni šajos 
šķetinājumos un noklusējumos nav šaubu. Īsti 
vietā ir termins «atmiņas traumas». Tāpat rēķi-
nos ar pretsitienu, ka šo rindu autors pats bijis 
līdzdalīgs padomiski greizās vēstures bildes tira-
žēšanā. Jā, avīze Cīņa bija kompartijas orgāns, un 
Dzimtenes Balss — Latvijas PSR Kultūras sakaru 
komitejas (LKSK) tribīne. Bet šodien? Paliekam 
vecajos ierakumos, vai katrs no savas puses, at-
tīrot pagātnes sārņus, neaizlaižam virtuālajā pa-
saulē jaunas puspatiesības?

Ezergaiļa jaunās grāmatas virsvērtību saskatu 
tās polemiskajā ievirzē, dokumentu un stereo-
tipu, loģikas un rutīnas konfrontējumā. Sākot ar 
20. gs. 80. gadiem, profesors savas tēmas skrupu-
lozi pētījis gan Hamburgas un Rīgas arhīvos, gan 
Prinstonas Universitātes un citās krātuvēs. Viņš 

sarakstījies ar Pēteri Krupņikovu, Paulu Ducmani 
un Marģeru Vestermani, ar kādreizējo rīdzinie-
ku Dr. Bernhardu Presu un citiem. Kritiski vētī-
jis Latvijas ārlietu ministra runu par latviešu SS 
(2001). Un tādā garā. 

Dzirdēts, ka Latvijā vēl aizvien nav pārvarē-
ta kaut kāda «ciešanu sacensība». Diezin vai. Es 
to drīzāk  definētu kā spontānu pretreakciju uz 
vārdkopu «latvieši — žīdu šāvēji» vai Herber-
tam Cukuram patvaļīgi piekarināto birku «Rīgas 
miesnieks», kurš, lūk, nogalinājis 30 000 ebreju! 

Fascinē Ezergaiļa tēlainā, metaforām un anti-
podiem bagātā valoda. (Divas paradigmas uz ceļa 
satikās un brīnījās...) Tieši pie pēdējās vērts maz-
liet pakavēties. Kaismīga polemika (vairāk gan 
trimdas presē un sarakstē) bija  izraisījusies pēc 
1991. gada 24. novembra holokausta piemiņas 
pasākuma Rumbulā. Mavrika Vulfsona apsūdzī-
bām pilno runu Ezergailis nodēvējis par «politis-
ku pašnāvību». Kļūmīga frāze sanākusi arī Ana-
tolijam Gorbunovam. Tā nav tikai  abu politiķu 
publiska salēkšanās. Uz svariem liktas divu naida 
ideoloģiju dzemdinātas paradigmas. Citēju Ezer-
gaili: «...lai gan tagad Latvija jau brīva un neat-
karīga valsts, cīņa notiek ap «patiesībām», kuras 
mūsu galvās iedēstījuši divi lielākie pasaules pro-
pagandas aparāti.»

Turpinot meklēt kādas tautas asinsgrēkus, 
pierakstot kolektīvu vainu vai vispārinot vien-
vienīgu kara gada epizodi, tuvāk patiesībai ne-
nonāksim.  Ezergailis kritizē arī savus tautiešus 
Rietumos. Holokausta pētniekam ar starptautis-
ku vārdu vēl 1988. gadā nācies stīvēties ar Dau-
gavas vanagiem ASV, lai piekļūtu latviešu leģiona 
arhīvam. Vēlāk štampi tepat, latvju zemē, uzpeld 
arī bez vecās sistēmas rāmja. Sakramentāls jautā-
jums: vai tikai patālajā 1991. gadā un Rumbulas 
satvarā? Uz to gan atbildēt varētu tikai profesio-
nāls vēsturnieks. 

Caur velna zobiem lasītāju ieved gan latviešu le-
ģiona tapšanas aizkulisēs un pēckara prāvās, gan 
atjaunotās Latvijas redakcijās un institūtos, gan 
politiski lingvistiskā zonā (anticionisms un Lat-
vijas ebreji, žīds vai ebrejs u. c.). Autors, piemē-
ram, nesaudzīgi ķidā Mavrika Vulfsona «grēksū-
dzi» grāmatā Kārtis uz galda!, kuras esence nudien 
neštimmē ar solīto un gaidīto. Nodaļā Vai būs pē-
dējā kauja profesors samanījis Hamleta tēva rēgu 
Neatkarīgās Cīņas redakcijā. Viņaprāt, tā vēl 1994. 
gadā izskatoties kā «Kultkoma avīze».  

Varbūt brīvās preses sākotnējā eiforijā redak-
tori šo to palaida vieglāk vai saminstinājās, kad 
nācās reaģēt uz Jirgena Krēgera sadiegtās «die-
nasgrāmatas» publikāciju. Bet propagandas bro-
šūras alias «Kas ir Daugavas vanagi?» štancēja tikai 
daži Stūra mājā aprobētie kadri. Pārējie aiz seg-
vārdiem neslēpās. Kas attiecas uz Tēvzemes Avīzi 
jeb Dzimtenes Balss «metamorfozi», tā savu nabas-
saiti ar LKSK pārcirta 1991. gada 1. janvārī. 

Mazliet sarkastiska nots allaž kādu kaitina. Vēl 
viena garantija, ka autoram oponentu netrūks. Ê
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recenzija

Savas 85. dzimšanas dienas rītu aizvadītā gada 
decembrī vēstures zinātnes korifejs Andrievs 
Ezergailis, atrazdamies ASV, sagaidīja kopā ar 
brangu pielūdzēju pulciņu Latvijā, pateicoties 21. 
gadsimta tehnoloģijām. Skype sakari nodrošināja 
autora tiešsaisti ar Latvijas Okupācijas muzeju, 
kur tika atvērta viņa grāmata Caur velna zobiem. 
Vācu laiki šodien // 1941—1945 // Esejas un domas. 

Profesors ir godam nopelnījis atzinību par savu 
devumu Latvijas vēstures atklāsmē. Ezergailis 
pamatīgi analizējis 1917. gada notikumus Latvijā, 
taču atpazīstamību pasaulē iemantojis ar nacistu 
okupācijas periodā veiktā holokausta izpēti. Viņš 
ir celmlauzis šajā tematikā. Aukstā kara laikā au-
tors atradās dzelzs priekškara rietumu pusē un 
70. gados varēja piekļūt Vācijā par holokausta īs-
tenošanu notiesāto latviešu tiesas prāvu doku-
mentiem. Tā aizsākās viņa pētījumi, kuri nav mi-
tējušies vēl šodien. Apjomīgākais Ezergaiļa darbs 
šajā tematikā The Holocaust in Latvia, 1941—1944 
iznāca 1996. gadā un Latvijā kļuva par pamatu 
holokausta tālākajiem pētījumiem. 

Nesen klajā laistā grāmata apkopo autora šābrī-
ža pārdomas par Otrā pasaules kara un holokaus-
ta tematiku, agrāk periodikā publicētos un, kas 
vēl svarīgāk, arī lielajos medijos publicēt atteik-
tos rakstus. Ezergailis Latvijas vēstures zinātnē ie-
gājis, ne tikai pētot latviešu lomu holokaustā, bet 
arī atmaskojot KGB un tās kūrētās Latvijas PSR 
Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs 
dezinformācijas kampaņu par holokaustu Latvijā. 

Abos gadījumos tā ir bijusi cīņa ar velnu. Pir-
majā gadījumā atklājot, kā, velnišķīgi iesaistī-
ti holokausta realizēšanā, latvieši  –  ebreju iz-
nīcinātāji — kļuva par noziedzniekiem. Otrajā 
— atspēkojot čekas pārsvarā uz Rietumiem vēr-
sto propagandu, ka 1941. gadā latvieši masvei-
dīgi ebrejus slepkavojuši jau pirms vāciešu iera-

šanās un šajā lietā bijuši nadzīgāki nekā vācieši.  
Grāmatā Caur velna zobiem var izsekot vācu nacis-
tu neveiksmīgiem mēģinājumiem 1941. gadā lat-
viešus izprovocēt uz spontāniem masveida grau-
tiņiem un eksekūcijām pret ebrejiem un arī tam, 
kā nacisti atrada tos, kurus iesaistīja stingri regu-
lētā holokausta mašinērijā. Nirnbergas tribunālu 
procesi pēc Otrā pasaules kara it kā visu salika pa 
plauktiņiem: pierādot, ka holokausta realizācijas 
doma dzima Hitlera un viņa galma aprindās; pie-
rādot, ka holokausta realizēšana okupētajos Aus-
trumeiropas apgabalos tika veikta vācu nacistu va-
dībā un galvenokārt ar pašu vāciešu rokām. Likās 
— visiem viss ir skaidrs. Tad, kā Ezergailis lieliski 
parāda savā grāmatā, 60. gadu sākumā sākās KGB 
uz Rietumiem vērsta dezinformācijas kampaņa, 
kas latviešus padarīja par galvenajiem vainīgajiem 
Latvijā īstenotajā holokaustā.

Tā bija apzināta PSRS politika — okupēto Bal-
tijas valstu un pakļautās komunistiskās Austru-
meiropas pamattautas padarīt par grēkāžiem. 
Tādējādi tika attaisnotas uzkundzēšanās tiesības 
un ar nomelnošanas palīdzību vājināti šo tautu 
trimdinieki rietumvalstīs. Aukstā kara apstākļos 
dzirdīgas ausis radās arī tur. Apbrīnojami, kā ASV 
un Kanādas prokurori uzķērās uz KGB melīgu iz-
domājumu pilnajām dezinformācijas brošūrām. 
Ezergailis vērtē: «...Septiņdesmitajos gados inten-
sīva, lai gan neko sekmīga, nacistu tiesāšana iesā-
kās arī Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā. 
Ja padomju skatuves prāvu prokuroru uzdevums 
bija politiski ideoloģisks, tad par OSI (ASV Spe-
ciālā izmeklēšanas biroja — R. J.) prokuroriem va-
ram teikt, ka viņu vadlīnijas bieži, ja ne vienmēr, 
noteica ētiski oportūnistiski principi. Ne ikreiz 
OSI juristi respektēja nevainības prezumpciju. 
Padomju skatuves prāvās gandrīz visi apsūdzētie 
arī tika notiesāti, bet tikai divās no astoņpadsmit 
ASV un Kanādas iestāžu uzsāktajām prāvām med-
nieku puse izpelnījās dalītus spriedumus.» Autors 
secina, ka Krievijas kaimiņus iztēlot par galvena-
jiem holokausta realizētājiem impērijas saturēša-
nas vārdā ir izdevīgi arī Putina režīmam.

Grāmatā izgaismotas arī KGB un padomju ties-
vedības realizētās paraugprāvas pret nacistu vei-
doto latviešu 18. un 21. policijas bataljona kauji-
niekiem. Apsūdzēti holokaustā, tie 60.—70. gados 
tika tiesāti atkārtoti, vairākiem piesprieda nāves-
sodu. Neatkarīgajā Latvijā pierādīts padomju ju-
ristu apsūdzības 21. bataljona vīriem absurdums. 
Tāpēc Ezergailis jautā — kāpēc notiesātie nav re-
abilitēti un Latvijas sabiedrība informēta, ka prā-
va bijusi noziedzīgs farss? Autors met pamato-
tu aizdomu ēnu uz bijušo padomju tiesībnieku 
mundiera goda sargāšanu Latvijas Republikā. Lī-
dzīgas aizdomas sabiedrībā parādījās saistībā ar 
Gunāra Astras un citu 80. gadu sākuma pretes-
tībnieku tiesāšanas izmeklēšanu Latvijas Repub-
likas Ģenerālprokuratūrā. 

Jācer, ka Ezergailis rakstīs un diskutēs arī turp-
māk. Ê

Ezergaiļa 
cīņa ar velnu

Ritvars Jansons



Ronalds Briedis. 
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Izdevniecība Neputns laidusi klajā Ronalda Brieža 
trešo dzejoļu krājumu Zāles pret nemirstību. Kriti-
ķi un lasītāji augstu novērtēja jau debijas krāju-
mu Asaru gāze (2004), kurā jaunais dzejnieks sevi 
pieteica kā prasmīgu intelektuālas ironijas, inter-
tekstualitātes un paradoksu meistaru. Ronalda 
Brieža krājumi atspoguļo un, iespējams, noslēdz 
noteiktu radošu posmu. Otrā krājuma centrā 
bija kultūrvēsturiskais uzskats par Jēzu Kristu kā  
agelastu (cilvēku, kas nekad nesmējās). Savukārt 
dzejas grāmatas Zāles pret nemirstību kodolu veido 
t. s. Budas smaids — absolūts pretmets iepriekšējā 
krājuma filozofiskajam zemtekstam. 

Trešais krājums apliecina Ronalda Brieža ra-
došā rokraksta iezīmes. Līdztekus spēlēm ar dze-
jas formu (dzejproza, vizuāli akustiskie signāli 
u. c.), precīzai dzejas instrumentācijai, skanisku-
mam un teksta ornamentalitātei, kā arī pārdo-
mātai krājumu kompozīcijai pamanāmi t. s. ce-
ļojošie motīvi un tēli, kas rada pozitīvu atkarību 
ar nepacietību gaidīt turpinājumu. Šoreiz nācās 
gaidīt astoņus gadus.

Grāmatas moto ir Pītera Fingestena versija par 
Budas smaidu, kas dzejniekam ir kalpojis par ie-
dvesmas avotu. Austrumu kultūras noskaņu un 
teksta un ilustrāciju simbiozi panāk Zanes Ern-
štreites veidotais krājuma vizuālais noformējums 
— hieroglifu stilizācija, kas «paķer» lasītāju uz iz-
brīnu līdz atskārsmei, ka teksts jālasa no labās 
puses uz kreiso. 

Nodaļu atslēgas vārdi vedina domāt, ka arī šajā 
krājumā dzejnieks palicis uzticīgs vairākiem mo-
tīviem un tēliem. Kopš debijas krājuma neiztrūk-
stoši klātesoša ir princese, kura iziet iniciācijas 
sarežģīto ceļu: princese, kuru grūti sasmīdināt 
(Asaru gāze), princese, kas atšķirībā no agelasta 
smejas aizgūtnēm (Karaoke) un dzīvesgudras prin-
ceses smaids (Zāles pret nemirstību). Smaids ir emo-
ciju paudējs. Arī Ronalda Brieža krājumā smaids 
sastopams dažādā emociju gradācijā — skumjš, 

ironisks, šķelmīgs, sirsnīgs un, galvenais, patiess.  
Autora interpretācijā smaids ir zāles pret ne-
mirstību. Smaids ir gudrības un paaudžu pār-
mantojamības apliecinātājs, garīgās un latviskajā 
dzīvesziņā tik pazīstamās baltās pasaules izjūtas 
reprezentants. Bet dzejnieks neaizmirst par iro-
niskās tonalitātes klātbūtni: «Žvadz nulles bru-
ņukreklos austās / Nav žēlots zelts un sudrabs 
tām / Un smaida princese līdz ausīm / Uz vil-
totajām monētām.» (94. lpp.) Smaida gan dieviš-
ķais, gan iztēles pasaule, gan profānais. Tas ir gan 
Budas apdvestais smaids, gan princeses un pēr-
tiķa smaids. 

Tikpat organiski kā princese katrā no krāju-
miem ieguļas oroboro motīvs. Oroboro (urobo-
ros — no grieķu val.) — čūska, kas simboliski kož 
savā astē, citiem vārdiem, dzejniekam ir būtiski 
cikliskā dzīves ritējuma, mūžības, pilnības jēgas 
meklējumi, un diemžēl, kā dzejnieks secina, bieži 
vien Oroboro ap tukšumu griežas (98. lpp.). Taču pa-
ralēli oroboro rezignācijai krājumā, tāpat kā bu-
dismā, Bodhi koks (budismā ievērojams simbols, 
zem kura Buda sasniedz apskaidrību) ir mūžam 
zaļš, kas oponē tukšumam un ir ekvivalents Dzī-
vības kokam.

Grāmatā vienkopus saausti un sadzīvo dažādi 
Austrumu mitoloģijas, folkloras un budisma tēli 
(Indijas, Ķīnas, Japānas kultūrtēli), kā arī ievīti 
sociāli asi un politiķus atmaskojoši teksti (īpaši 
Ziemeļkorejas un Krievijas kontekstā). Savdabīgi 
reflektējoša ir krājuma otrā nodaļa, kurā autors 
piedāvā vairāku laikmetu, kultūru un reliģiju sa-
dures.

Autors šajā krājumā ir saglabājis vēl vie-
nu spilgtu iepriekšējo krājumu iezīmi: ironis-
ko intertekstualitāti — provokatīvās postmo-
dernās spēles ar lasītāju, ārdot tradicionālos, 
pat kanoniskos priekšstatus par tautā iemīļo-
tajiem tekstiem. Viskoncentrētāk provokatīvais 
paņēmiens atklājas otrās nodaļas dzejoļu ciklā 
Kvests. Tomēr jāpiebilst, ka iepriekšējās grāma-
tās šis ironiskais, pat dauzonīgais tekstu inter-
pretējums uz konkrēta teksta asociāciju pamata 
bija veiksmīgāk, precīzāk, pat organiskāk izstrā-
dāts. Tomēr arī šo deviņu dzejoļu ciklā autors 
piedāvā pa kādai smeķīgai medusmaizei, piemē-
ram, gaumīga un korekta, ironisku dzīves reāliju 
piesātināta ir Aspazijas dzejoļa Pasaciņa dekon-
strukcija, kas papildināta ar priekšstatiem par 
Pelnrušķītes tēlu: «Lielā baltā limuzīnā / Brauc 
pa ceļu pasaciņa / Brauc un brauc un neapstā-
jas / Nesniedzas līdz bremzēm kājas // Tiklīdz 
pamanīt to veicas / Viņai projām jāaizsteidzas / 
Mētājas pie grāvja lieki / Pelnrušķītes gumijnie-
ki.» (39.lpp.)

Ronalda Brieža dzeju var raksturot kā ideju 
koncentrātu, intelektuālu, interteksta piesātinā-
tu un filozofisku, taču ne smagnēju. Viegla, ro-
taļīga izteiksme ir autora firmas zīme, kas ļauj 
baudīt un kopā ar dzejnieku ietiekties viņa pie-
dāvātajos dziļslāņos. Ê

Sandra Ratniece

Budas  
smaids 
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Inga Žolude. Stāstu 
krājums Stāsti. Dienas 
Grāmata, 2015

recenzija

Ingas Žoludes jaunākā literārā artava apliecina 
vērā ņemamu rakstnieces izaugsmi, turklāt ap-
liecinot, ka reālpsiholoģiskā tradīcija latviešu li-
teratūrā tomēr neizirst.

Autores iepriekšējais īsprozas krājums Mierinā-
jums Ādama kokam tiecās uzrādīt ārēju un izteikti 
spilgtu darbību, turpretim Stāstos Žolude ir inerta. 
Estetizāciju virknes, ekspresivitāti, fragmentārumu 
un «labirintus» nomainījusi stāstu piezemēta for-
ma un saturs, disciplinēti rūpīga vārdu izvēle, vēs-
tījuma linearitāte un vienkāršība, arī daļēja atteik-
šanās no naturālā. Minimālisms, kas pamanāms 
arī grāmatas titulā, autori pietuvina pagājušā gad-
simta vidus un otrās puses reālistiskās literatūras 
lietišķumam, taču drīzāk nevis salīdzināšu Stāstu 
intonāciju ar, teiksim, tādu novazātu piemēru kā 
Ernesta Hemingveja darbiem, bet gan riskēšu au-
tores «jauno prozu» sastatīt ar Reimonda Kārvera 
(Raymond Carver) 70.—80. gadu daiļradi (vai tā būtu 
nejaušība kāda stāsta varoņa personvārda izvēlē — 
tas lai paliek kā literārs noslēpums). Taču Žoludes 
lietišķums ir pakļāvīgs arī koķetērijai ar gariem vai 
vijīgi labskanīgiem teikumiem («Abi stāvēja ārpu-
sē klusēdami, tumsa kā tinte, Brita pavēra muti, un 
tā piesmēlās ar kurlmēmo, piebriedušo melnumu.» 
(89)); savukārt izcili veidotie, reālistiski dramatiskie 
(apbrīnojami — neviena lieka vārda!) un vienlaikus 
dzēlīgi asprātīgie dialogi visdrīzāk liecina par au-
tores nevainojamo sadarbību ar talantīgo krājuma 
redaktoru Arvi Kolmani.

Stāstu ieguvums ir godīgākā (un tieši tādēļ — 
nebīšos šī vārda — skaistākā) sievietes un vīrieša 
attiecību anatomija jaunākajā latviešu literatūrā. 
Abpusējās simpātijas un antipātijas autore rāda 
bez jebkādas mākslotības, jo veiksmīgi piefiksē 
cilvēka pretrunīgi traģikomisko iedabu. Stilistiski 
un emocionāli tik dažādie stāstu varoņi ir — lai 
cik absurdi tas šķistu — «īsti» cilvēki, kuri ar savu 
rīcību līdzās cildenajam un trauslajam rada arī 
rūgtuma un zemiskuma pēcgaršu (tālab uz grā-

matas vāka attēlotais Trash Talk ir savdabīgi trā-
pīgs «moto», lai arī šoreiz bez ierastā Ingas Žolu-
des un mākslinieces Janas Briķes tandēma). 

Krājumu stiprina rafinēti pievilcīgais humors 
(Putekļi) un skaudra nopietnība (Mati), kas šoreiz 
ir daudzkārt dziļāka un nobriedušāka par auto-
res iepriekšējām psihodrāmām. Diemžēl krājuma 
kompozīciju izjauc atpazīstamais stāsts1 par pi-
goriem «rakstnieku namā». Autores smiekli, ro-
taļas un vulgārais asums rada disonansi starp šo 
un pārējiem sešiem šķietami organiski sakārto-
tajiem un merkantili nogludinātajiem (plūstoši 
sarakstītiem un tikpat plūstoši izlasāmiem) stās-
tiem, kuros ironija ir maiga vai vismaz meistarī-
gi sapludināta ar «izdziestošu smaidu» par dzīves 
ieguvumiem vai zaudējumiem.

Stāsti Ceļš, Putekļi, Mati un Enerģija līdzās senā-
kam stāstam Osta ir labākais Žoludes veikums 
šajā žanrā. Enerģija atgādina mazās formas izrādi 
ar lomu spēlēm tiešā šo vārdu nozīmē (lempīgā 
vīrieša un dzīves nogurušās sievietes arhetipi un 
to mainītā kārtība gandrīz vai hrestomātiskās mi-
zanscēnās); un ne velti — krājumā vairākkārt atpa-
zīstami čehoviski un gogoliski vaibsti un tenden-
ces. Rakstnieci nepārprotami interesē kontrasta 
princips, metamorfozes, teatralitāte, noslēpums 
un paradokss, un autore pārliecinoši tiek galā ar 
šiem mākslinieciskajiem paņēmieniem.

Mierinājums Ādama kokam apspēlēja visu nāvē-
jošo, taču Stāsti galvenokārt ir nerimstoši plūsto-
šas dzīvības apliecinājums, brīvi no latviešu lite-
ratūras pašradītās mitoloģijas spožuma un posta 
— tik bieži liekā nolemtības smaguma. Krājums 
ir izdevies neaprakstāmi saistošs un pārliecinošs; 
tas liek «aizrautīgi dzert vārdus» un pieredzēt 
duālistiskas ilgas — ne tikai līdzpārdzīvojumu 
par cilvēcisko kaislību jūgu, bet arī nevēlēšanos 
atvadīties no stāstu unikālās, simboliem piesā-
tinātās pasaules (vienalga, vai tā būtu vienmuļa 
rakstnieka rezidence, vilciena kupeja, slimnīcas 
palāta vai dienvidnieciska mākslinieku kolonija). 
Žoludes īsprozai piemītošās novelistiskās aprises 
rada gan nostiegrotības, gan aprāvuma sajūtu, no 
kuras, piedodiet, 21. gs. lasītājs tomēr ir nema-
not atradinājies; taču, kā zināms, viss jaunais ir 
labi aizmirsts vecais. Jutekliskums, pārdzīvojums, 
maldīšanās, izvēles jautājums un vitāli svarīgais 
humānisms nevilšus atgādina 30—40 gadus se-
nus latviešu prozas un dramaturģijas piemērus, 
kuros, tāpat kā Stāstos, došanās ceļā ir svarīgāka 
par vienu noteiktu galamērķi.

Ingas Žoludes Stāsti ir labākais devums latvie-
šu īsprozā kopš Andras Neiburgas Stum stum un 
Ingas Ābeles Sniega laika piezīmēm (un tālu neatpa-
liek nesenā debitante Daina Tabūna!). Belles lettres 
ir Ingas Žoludes sūtība šajā pasaulē, un autorei 
nav ne mazākā iemesla mainīt «rakstāmo ādu», ja 
vien tas nedos tādus darba augļus, kādi ir Stāsti. Ê
12013. gada Prozas lasījumos stāsts Rakstnieku 
nams (krājumā — ar titulu Nams) ieguva galveno 
balvu. 

Arnis Koroševskis
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redzēt ceļu 
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viedoklis

Tuvs cilvēks man reiz atzinās, ka regulāri un jau 
sazin kuru reizi pārlasa grāmatu. Vēsturisku mo-
nogrāfiju, kas izdota pirms vairākiem gadiem. 
Esot interesanti — daudz informācijas, faktu, at-
tēlu, un pat kartes pieliktas. Viegli lasāma, gluži 
kā romāns, viņš piebilda. Bija noprotams, ka cil-
vēks šāda satura grāmatas labprāt lasītu vēl un 
vēl. Nekļūdījos, jo pēc brīža viņš cerīgi apvaicā-
jās, vai autors neplāno rakstīt turpinājumu. Ap-
solīju izdevīgā brīdī pajautāt, un to arī izdarīju.

Monogrāfijas autors nenoliedzami bija prie-
cīgs par atzinīgo vērtējumu un jo īpaši — ka grā-
mata pat tiek pārlasīta. Diemžēl, kad saruna ie-
virzījās «turpinājuma» gultnē, viņš uz mani tā 
zīmīgi palūkojās. Apklusu. Man vajadzēja sa-
prast... Rakstāmgalds bija noklāts ar dokumen-
tu kopijām un pabalējušiem fotoattēliem. Datora 
ekrānā bija redzami vēl citi. Lai atspriegotu at-
mosfēru, apvaicājos, kas tie par cilvēkiem. Mēs 
iegrimām tematiskā sarunā, apspriedām detaļas 
un vairs nepieskārāmies jautājumam par rezultā-
tu. Labāk tālāk no grēka. Ir problēmas, kuras ne-
slīkst ne alū, ne baldriāna pilienos.

Latvijas vēstures zinātne pati par sevi ir viena 
liela problēma. Tā jau krietnu laiku knapi velk 
dzīvību. Pētniecība faktiski nenotiek. Jo — kas 
tad pētīs? Cik vēsturnieku mums vēl ir palicis? 
Te es domāju tos urbējus un faktu meklētājus, 
kam naktīs nenāk miegs, kamēr viss nepiecieša-
mais nav savākts un trīs reizes pārbaudīts, pirms 
uzlikts uz papīra. Tos, kurus ieraugot, redakto-
ri smagi nopūšas, jo saprot, ka nupat būs jālasa 
pārsimt lappušu, nevis pusotra autorloksne. Nē, 
sevi te neslavēju, nudien. Es pagaidām vēl nevie-
nu monogrāfiju neesmu uzrakstījusi un arī neko 

nesolu. Jo apsolīt nozīmē, ka tas būs arī jāizdara. 
Gaužām saprotami, ka cilvēkam, kurš strādā 

pie monogrāfijas tapšanas, laiku pa laikam ir iz-
misis skatiens. Vai tad uzrakstīt monogrāfiju nav 
viegli? Pamēģiniet paši, tad redzēsit. Tas neno-
zīmēs daļēji pārrakstīt divus «ķieģeļus» trešajā, 
no savas puses lepni pieliekot ievadu un nobei-
gumu. Nē, nē — sāciet no paša sākuma. Pasē-
diet kādu gadiņu arhīvā, dienu no dienas, kamēr 
mugura stīva, acis raibas, bet vakarā, mājās at-
velkoties, gribas aizmigt, lai pamostos pēc pāris 
gadiem. Jo atkal jau viena fakta pietrūkst, bet at-
rastie ož pēc asinīm un šaujampulvera. Neatgrie-
zās, neizglābās, «mūsējie» nepaspēja... Ieskatieties 
acīs cilvēkam, kurš visu mūžu klusējis bailēs no 
režīma varmācības. Pārlieciniet viņu piekrist sa-
runai. Nesmīniet un nedusmojieties par sākotnē-
ju atteikumu — jūs neesat nedēļu sisti, ne arī uz 
jūsu bērniem tēmēts ar ieroci.

Pēc tam mēģiniet apzināt informāciju ārpus ar-
hīviem, t. i., kontaktēties ar citām zinātniskām in-
stitūcijām. Tas atkal būs skarbi, tāpēc apbruņojie-
ties ar pacietību. Atbildes uz saviem jautājumiem 
jums nāksies gaidīt un gaidīt, nereti tos atkārtojot. 
Tomēr — tik un tā mēdz neatbildēt. Kāpēc — ne-
zinu. Slinkums? Nav informācijas vai dokumen-
tu? Tad tā arī būtu pateikuši, sasodīts! Bet nekā. 
Jo vēsturnieks vēsturniekam nav nekāds biedrs, 
draugs vai brālis. Arī konkurents ne. Vēsturnieki 
eksistē paši par sevi, un citi viņus neinteresē. Tāds 
jēdziens kā «sadarbība» vienkārši nepastāv. Pavi-
sam «nelietojami» viņi kļūst tad, ja saņem īslaicī-
gu, bet labu finansējumu. Tad pārstāj arī sasveici-
nāties un pieprasa sevi dēvēt par ekspertiem.

Protams, būs priecīgi brīži. Kad atradīsit «trūk-
stošo ķēdes posmu», gribēsies par to uzreiz iz-
stāstīt visai pasaulei. Tikai nevienu tas lāgā nein-
teresēs. Ir jādomā par rītdienu, jums teiks, nevis 
jākašņājas vēstures mēslainē. Labākajā gadīju-
mā kāds noburkšķēs «apsveicu», bet tas arī būs 
viss. Nevajag satraukties, un sāciet pierast — tas ir 
normāli. Gan apkārtējā sabiedrībā, gan diemžēl 
arī akadēmiskajās aprindās.

Vēlaties, lai jūsu monogrāfijā būtu ilustrācijas? 
Tam vajadzēs naudu un diezgan daudz. Attiecīgie 
pakalpojumi nav lēti, bet to var saprast — katrs 
grib nopelnīt. Jauki, ja jums ir bagāti vecāki, ie-
nākumi no īpašuma nomas vai kas tamlīdzīgs. 
Tad būs bildītes. Un cietie vāki pašai grāmatai. 
Vienlaikus jūs nenomirsit badā vai nepaliksit bez 
elektrības, kamēr meklēsit, pētīsit, salīdzināsit. Ja 
savu iztiku jūs nodrošināt, strādājot papildus al-
gotu darbu un pētot brīvajos brīžos, rēķinieties 
ar to, ka monogrāfija taps ļoti lēni. Gadiem ilgi. 
Vēl daži gadi paies, kamēr sakrāsit naudu izdo-
šanai. Pēc tam būs rediģēšana, literāras korekcijas 
un tipogrāfijas darbs. 

Diena, kad turēsit rokā savu personīgo mono-
grāfiju, būs lieliska. Daudzi jūs apsveiks. Ar zie-
diem un runām. Jūs dalīsit autogrāfus un cerēsit, 
ka vismaz daļa to saņēmēju izlasīs arī pašu grā-

Inese Dreimane

Uzrakstīt 
monogrāfiju
Konstruktīvas kritikas nav un 
nebūs. Ne tikai par monogrāfijām. 
Arī par pētniecības virzieniem un 
darba kvalitāti
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Pasēdiet kādu gadiņu 
arhīvā, dienu no 
dienas, kamēr mugura 
stīva, acis raibas.  
Foto — LETA

Inese Dreimaneviedoklis Uzrakstīt monogrāfiju

matu. Tikpat laba sajūta pārņems, ieraugot savu 
darbu grāmatnīcas skatlogā. Beidzot. Es to pavei-
cu. Tagad arī citi uzzinās.

Pēc tam gluži likumsakarīgi jūs gaidīsit at-
sauksmes cerībā, ka tās būs atzinīgas. Atslābstiet 
jau laikus. Latvieša mentalitātei vispār nav rak-
sturīgi pozitīvi izteikties par otru cilvēku vai viņa 
paveikto. Vismaz ne acīs un skaidri. Laika gaitā 
uzzināsit, ka pie polša daļa draugu slavēja, bet citi 
tā kā rauca degunu. Tiesa, jums pēkšņi var pie-
zvanīt vai uz ielas pienākt nepazīstams cilvēks, 
sniegt roku un teikt «paldies». Iesaku to uzska-
tīt par augstāko atzinību. Tātad kādam patiešām 
jūsu pētījums ir bijis ļoti vajadzīgs. 

Reiz redzēju, kā sirms vīrs, turot rokās nesen 
izdotu grāmatu, nespēja valdīt asaras, atšķīris 
lappusi, kurā redzamas viņa bojāgājušo brāļu fo-
togrāfijas. Roka, kas turējusi gan ieroci, gan lā-
ģera cirvi un lauzni, viegli pieskārās attēliem. Kā 
sasveicinoties vai pieminot, un vienlaikus baido-
ties aizskart par stipru, saburzīt, ievainot. Atceļā 
palūdzu apturēt mašīnu, izkāpu sniegā, aizpīpēju 
un raudāju. Par ko? Ja paši ko tādu pieredzēsit, 
tad sapratīsit. 

Bet nu — prom no liriskām atkāpēm un ne-
vajadzīga sentimenta. Atgriežamies pie vēstures 

un vēsturniekiem. Agri vai vēlu jūsu pētījums 
tiks oficiāli recenzēts, un to piespiedu brīvprātī-
bas kārtā darīs kāds vēsturnieks. Gandrīz nekad 
viņš nebūs tēmas speciālists, bet tikai aptuveni 
ar to saskāries. Kāpēc? Jo vēsturnieku Latvijā ir 
tik maz, ka vienas tēmas izpētē labākajā gadīju-
mā būs iesaistīti divi cilvēki. Biežāk tikai viens. 
Nereti — nebūs vispār. Tātad, ja esat veicis pētī-
jumu par konkrētu tēmu, pats arī esat tās «galve-
nais speciālists». 

Tad nu neņemiet pārāk pie sirds, ja recenzents 
monogrāfiju vērtēs pēc jūsu «purna» un simpāti-
jām vai to trūkuma. Nozares «mazapdzīvotības» 
dēļ vēsturnieku profesionālās attiecības sen jau ir 
pārvērtušās par personiskajām. No malas tie vairāk 
atgādina nesaticīgu ģimeni nekā akadēmiski izglī-
totu personu kopumu. Ja starp jums un recenzen-
tu pastāv kādas privātas nesaskaņas vai kaut ne-
liels skaudības elements, rēķinieties ar to, ka darba 
vērtējums nebūs īpaši pozitīvs. Faktoloģijai, stilam 
un visam pārējam būs pastarpināta nozīme. 

Var gadīties, ka jūs recenziju nespēsit saprast, 
jo to veidos svešvārdi vai to latviskotās variāci-
jas. Viss kārtībā — šādā veidā daži vēsturnieki pū-
las parādīt savu svarīgumu un erudīciju attiecībā 
pret «lajiem». Pavingriniet smadzenes, pārbau-
diet interneta «transleitera» izturību. Nesanāca? 
«Pac vainīks», ja neesat ekvivalenti konģeniāls.

Pēc recenzijas izlasīšanas necentieties meklēt 
taisnību, īpaši jau tieši vēršoties pie recenzijas 
autora. Tas nav labais tonis, vismaz Latvijas vēs-
tures zinātnē ne. Norijiet krupi, domās pasūtiet 
«kritikānu» tur, kurp nu vēlaties, un dzīvojiet tā-
lāk. Varbūt nākotnē jums radīsies iespēja atspē-
lēties tādā pašā veidā. Vienīgais, ko uzreiz var iz-
darīt, — ierakstīt kādu nejaucību sociālajos tīklos 
vai portālu komentāros. Tas gan nav zinātniskas 
diskusijas veids, taču visnotaļ izplatīts gan. Pusa-
nonīmas vides «akamēdiskā gaisotne» būs tā vie-
ta, kur arī paši uzzināsit šo to jaunu par savām 
prāta spējām un potenciālajām novirzēm. No 
sirds iesaku nepadoties kārdinājumam komentēt 
pretī. Tas ir vienīgais veids, kā saglabāt pašcieņu.

Vārdu sakot, konstruktīvas kritikas nav un ne-
būs. Ne tikai par monogrāfijām. Arī par pētniecī-
bas virzieniem un darba kvalitāti. Pēdējai parasti 
neviens uzmanību nepievērš arī tāpat. Kļūdas var 
gadiem ilgi ceļot no vienas grāmatas vai raksta uz 
otru. Reizēm kāds skrupulozāks «faktu nacists» 
paņems un pārbaudīs. Bet arī tāds visbiežāk neko 
neteiks, jo nevēlēsies, lai viņu uzskata par atrie-
bīgu kašķa meklētāju vai skandālistu. Skumjāk, 
ja kļūdām pa vidu būs plaģiātisms vai apšaubā-
mi pieņēmumi, kas «uzdosies» par patiesību. Bet 
atkal jau — kur tad ņemt tos vagarus, uzraugus 
un pārbaudītājus, proti, speciālistus? Nav mums 
viņu. Latvijas vēsture, cita starpā, ir arī ļoti slikti 
atalgota zinātnes sfēra. 

Jūs joprojām esat gatavi uzrakstīt monogrāfi-
ju? Tad dariet to. Bet nesakiet, ka netikāt brīdi-
nāti. Ê
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refleksija

Kāda bija intelektuāļu dzīve padomju Latvijā 
brežņeviskās «stagnācijas» gados? Piespiedu līdz-
svara meklējumi starp piesardzību un uzdrīkstē-
šanos, ierobežojumiem un represijām, sadarbību 
un nodevību — totalitārisma dzirnavās tika malti 
gan disidenti un politieslodzītie, gan tie, kas ne-
bija atklāti padomju varas pretinieki, tomēr ne-
spēja arī samierināties ar okupācijas režīma po-
litiku vai vismaz ar tās brutālākajām izpausmēm.

Literatūrzinātnieces un tulkotājas Dzidras 
Kalniņas vārds nav populārs plašā sabiedrībā, 
taču zināms tiem, kas 70. un 80. gados interesē-
jās par latviski tulkotajiem rietumvācu, austrie-
šu un Šveices vācu rakstnieku prozas darbiem. 
Daiļliteratūras tulkošana, literatūrzinātnisku ap-
cerējumu rakstīšana un akadēmiskā pētniecība 
noritēja paralēli mācībspēka darbam toreizējās 
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē. 
Tieši ar viņas starpniecību studenti tolaik iepazi-
na padomju apstākļos puslegālos Rietumu mo-
dernistu sacerējumus. Citi savukārt atceras kaut 
ko dzirdējuši par rakstiski izteikto Kalniņas pro-
testu pret aizliegumu Latvijā svinēt Jāņus.

Kādreizējie studenti un kolēģi Dzidru Kalniņu 
raksturo kā izcili gudru, kompetentu pasniedzēju, 
leģendārais atdzejotājs un tulkotājs Valdis Bise-
nieks filoloģi dēvē par «gara milzi» un viņas per-
sonībai piešķir okeānisku mērogu. Diemžēl Kalni-
ņas biogrāfija nav atrodama ne padomju Latvijas, 

ne jaunāko laiku uzziņu izdevumos. 2005. gadā 
iznākušajā Latvijas enciklopēdijā atrodams tikai īss 
šķirklis,1 tāpēc būtiski notikumi Dzidras Kalniņas 
dzīvē šodien rekonstruējami, izmantojot arhīvu 
materiālus, laikabiedru atmiņas un fragmentāri 
saglabājušos personisko saraksti. 

Pieturas punkti
Nākamā literatūrzinātniece nākusi pasaulē 1927. 
gada 24. janvārī Krāslavā, mežziņa un skolotājas 
ģimenē. 1951. gadā ar izcilību absolvējusi LVU 
Filoloģijas fakultāti, specializējoties ģermānis-
tikā. 1960. gadā aizstāvējusi filoloģijas zinātņu 
kandidāta disertāciju Teodors Štorms un viņa vieta 
vācu literatūrā, pēc deviņiem gadiem Maskavā arī 
doktora disertāciju Mūsdienu rietumvācu romāns, 
kļūstot par tolaik jaunāko latvieti zinātņu dokto-
ri humanitāro zinātņu jomā Padomju Savienībā.

Akadēmisko karjeru, kļūstot par LVU mācīb-
spēku, Dzidra Kalniņa sākusi 1958. gadā, līdz tam 
strādājot Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. Gadu vēlāk 
izdots pirmais tulkojums — islandiešu rakstnieka 
Haldora Laksnesa (Halldór Laxness) romāns Pasau-
les gaisma. 60. gados sekojuši rietumvācu rakstnie-
ka Volfganga Kepena (Wolfgang Koeppen) eksisten-
ciāli piesātināto romānu Nāve Romā un Siltumnīca 
tulkojumi. Kalniņa bijusi piederīga tam literārajam 
lokam, kuru veido padomju varas represētās tul-
kotājas Maija Silmale un Ieva Lase, arī dzejniece un 
tulkotāja Vizma Belševica. No pasaules procesiem 
piespiedu kārtā nošķirtajā latviešu kultūrtelpā šīs 
fenomenālās personības deva garīgi izsalkušajiem 
saskarsmes iespēju ar Rietumu literatūru. 

1967. gadā izdota Dzidras Kalniņas monogrā-
fija Mūsdienu romāna problēmas, literatūrzinātnes 
lietpratēji to novērtējuši atzinīgi, 1969. gadā viņa 
uzņemta Latvijas PSR Rakstnieku savienībā.

Karjeras kāpums norit strauji, šķiet, arī turpmā-
kajā ceļā nekādi šķēršļi vairs nevarētu rasties. Taču 
1971. gada 15. aprīlī LVU vadība no Latvijā pazīs-
tamās un atzītās literatūras speciālistes Kalniņas 
saņem it kā parastu iesniegumu: «Lūdzu piešķirt 
man kārtējo atvaļinājumu [..] un pēc atvaļināju-
ma beigām atbrīvot no darba.» Universitātes ar-
hīvā saglabājies toreizējā rektora Visvara Millera 
apstiprinātais Dzidras Kalniņas iesniegums, kas 
nesniedz papildu ziņas par notikušā cēloņiem. Ie-
snieguma tekstā kāda roka cītīgi aizkrāsojusi pie-
bildi, no kuras puslīdz saredzams tikai vārds «bija».

Tā paša gada rudenī viņa dodas uz Voroņežas 
Universitāti Krievijā, kur kļūst par profesori un 
lasa lekcijas līdz 1973. gadam, bet atsākt darbu 
LVU Filoloģijas fakultātē Dzidrai Kalniņai atļauj 
tikai divus gadus vēlāk, kad viņu oficiāli ievēlē 
profesores amatā arī LVU, neņemot vērā to, ka 
šis tituls jau iegūts Voroņežā. Latvijas presē viņas 
vārds šajā laika posmā pieminēts netiek.

Garīgā brīvība un apdraudējumi
Izglītības sistēmas uzdevums padomju režīmā bija 
audzināt un skolot nākamos sociālistiskās valsts  

Ingus Barovskis
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Versija par literatūrzinātnieci 
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pilsoņus, tādēļ tā tika pakļauta stingrai ideoloģis-
kajai kontrolei: sistēmā drīkstēja strādāt tikai cil-
vēki ar «tīru» pagātni, «pareiziem» politiskajiem 
uzskatiem un atbilstošu morālo stāju. Gan mācību 
spēkus, gan studējošo jaunatni uzskatīja par sociā-
li aktīvām grupām, kurām piemīt tieksme uz tādu 
ideju ģenerēšanu, kas var izrādīties bīstamas, tā-
pēc tās īpaši uzraudzīja — Valsts drošības komitejai 
(VDK) bija savi augstskolu ideoloģiskās kontroles 
mehānismi. Tos izmantoja, lai veidotu tādu inte-
liģenci, kam uzticētos Latvijas sabiedrība un kas 
vienlaikus būtu lojāla padomju iekārtai. Kā raksta 
VDK darbības pētnieks Indulis Zālīte, 70. un 80. 
gados padomju varai bija vajadzīgi cilvēki, kas par 
tās piedāvāto iespēju nonākt «oficiālās garīgās eli-
tes aprindās bija gatavi ziedot daļu garīgās brīvī-
bas, pastāvīgi publiski apliecināt lojalitāti padom-
ju režīmam un slepeni sadarboties ar VDK».2

Literatūra līdzās kinematogrāfam Padomju Sa-
vienībā tika uzskatīta par vienu no svarīgākajiem 
«ideoloģiskās frontes sektoriem», jo īpaši 70. ga-
dos, kad atklātu militāro sacensību ar Rietumiem 
uz brīdi nomainīja starptautisko attiecību spriegu-

ma atslābums. Tādēļ jo lielāka uzmanība tika pie-
vērsta padomju ideoloģijas pārākuma demonstrē-
šanai.

Dzidras Kalniņas darbs literatūras tulkošanā un 
kritikā bija saistīts ar rietumvalstu modernās kul-
tūras apguvi un popularizēšanu. Turklāt viņa arī 
izstrādāja vairākus universitātes mācību materiā-
lus, kuru saturā tika atspoguļoti PSRS ideoloģis-
ko pretinieku uzskati. Kalniņa apcerēja, piemēram, 
gan klasiķi Francu Kafku, gan Albēru Kamī — auto-
rus, kuru darbus izlases veidā PSRS telpā drīkstēja 
tulkot, tomēr bija jāņem vērā, ka viņu pasaules re-
dzējums ir atšķirīgs no padomju cilvēka skatījuma. 
Lai arī mācību materiālu pieejamība ārpus LVU 
bibliotēkas bija ierobežota, ārzemju literatūras ap-
guve, kas pārkāpj padomju izglītības sistēmā no-
teiktās robežas, netika atzīta par īsti akceptējamu. 

Viņas bijusī studente Māra Siliņa raksturo 
Dzidru Kalniņu kā spožu zvaigzni, kas, jau ienā-
kot auditorijā vien, apžilbina ar savu mirdzumu. 
Kalniņas lekcijas bijušas ļoti apmeklētas, un stu-
dentus viņa aizrāvusi ar stāstījumu, kopīgu dar-
bu. Pasniedzēja mācījusi analizēt literāru tekstu 
pilnīgi citādi nekā tie mācībspēki, kuros skais-
tās, elegantās kolēģes dzīves uztvere, mērogs un 
acīmredzamā neiekļaušanās padomju standartos 
raisījusi skaudības jūtas.    

Pārskatot Dzidras Kalniņas iespējamo «grēku sa-
rakstu», uzmanību piesaista viņas apcerējums Par 
romānu un antiromānu, kas publicēts laikrakstā Lite-
ratūra un Māksla. Jēdziens «antiromāns» ietver viņas 
novatorisko pieeju un prasmi analizēt zinātniski 
to, ko vara pieprasa kritizēt caur padomju marksis-
ma prizmu. 1969. gadā to pārpublicēja trimdas lat-
viešu literārais žurnāls Jaunā Gaita, kas Latvijā bija 
pieejams tikai bibliotēkas specfondā vai «no rokas 
rokā». Jaunā Gaita bija viens no nevēlamākajiem 
izdevumiem, cenzori žurnālu apzīmogoja ar di-
viem sešstūriem kā padomju cilvēkam «īpaši kaitī-
gu». Tajā publicēto Džoisa romāna Uliss fragmentu 
Dzintara Soduma tulkojumā Dzidra Kalniņa esot 
izmantojusi darbā ar studentiem, un tālaika ap- 
stākļos tā vērtējama kā liela uzdrīkstēšanās. Lat-
vijas PSR šī 20. gs. modernās literatūras klasika, 
tāpat kā latviešu trimdas autoru darbi, nonāca ti-
kai samērā šaurā literātu apritē, kas tāpat tika pa-
kļauta drošības dienesta kontrolei, skarot ikvienu, 
kurš kaut attāli bija ar to saistīts.3 Un katram, kurš 
reiz nokļuva VDK uzmanības lokā, varēja nākties 
saskarties ar drošības dienestu vēlreiz, parasti tad, 
kad VDK no viņa kaut kas būs vajadzīgs. 

Arī draudzība ar franču literatūras tulkotāju 
Maiju Silmali, kas atradās pastāvīgā VDK uzrau-
dzībā, netika uzskatīta par universitātes pasnie-
dzējas statusam atbilstošu un «piedienīgu». Tāpat 
Dzidrai Kalniņai bijusi sava loma dzejnieka Knu-
ta Skujenieka atpazīstamības veicināšanā Latvi-
jas literārajā vidē pēc viņa atgriešanās no soda 
nometnes Mordovijā, un, kā stāsta Skujenieks, 
viņa ar to lepojusies.

Taču iespējams, ka Kalniņas grēku saraksta vei-
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došana instancēs jau tāpat bija sākta, un tam par ie-
meslu kalpoja publiski paustais protests pret Jāņu 
aizliegumu, ko 1960. gadā Latvijā neoficiāli ievie-
sa toreizējais Latvijas Komunistiskās partijas pir-
mais sekretārs Arvīds Pelše. Dzidra Kalniņa kopā 
ar krievu rakstnieku, vēlāko Maskavas disidentu 
Ļevu Kopeļevu un laikabiedru pretrunīgi vērtēto 
Pēteri Kamparu publicēja rakstu Līgo — tas ir prieks 
Maskavā iznākošā žurnāla Tautu Draudzība (Дружба 
Народов) 1966. gada jūlija numurā. Latviešu valo-
dā rakstu publicēja tikai pēc 33 gadiem.4 Tā tapša-
nu savās atmiņās piemin arī Kopeļevs, norādot, ka 
pēc žurnāla redaktora pasūtījuma viņš to uzrakstī-
jis «kopā ar draugu no Latvijas — Dz. Kalniņu». Lai 
panāktu Jāņu svinēšanas aizlieguma atcelšanu, 
teksta autori izmantojuši orveliskajai «dubult-
domai» raksturīgo retoriku, minot piemērus no 
folkloras tradīcijām un padomju rakstnieku dar-
biem līdz pat latviešu sarkanarmiešu cīņām Ot-
rajā pasaules karā. 

Raksta publikācija Maskavā bija iespējama ti-
kai ar PSKP CK propagandas un aģitācijas noda-
ļas atbalstu, un tajā bija izlasāmi arī atklāti pār-
metumi padomju varai, ko eifēmiski dēvēja par 
birokrātiju, piemēram, nejēdzīgā kultūras dzīves 
vadīšanā. Jāņu svinēšanu Latvijā Komunistiskā 
partija atkal oficiāli atļāva tikai 1989. gadā, un 
līdz tam šāda iniciatīva varēja vienīgi papildināt 
Dzidras Kalniņas «grēku sarakstu», kas režīma 
acīs arvien turpināja pieaugt.

Saistība ar pretpadomju elementiem
Augstskolas kolēģu vidū Kalniņa savulaik vērtēta 
kā liela brīvdomātāja, turklāt 60.—70. gadu mijā 
viņa esot iesaistījusies nelegālās jeb «samizda-
ta»5 literatūras izplatīšanā. Tas arī licis uzliesmot 
konfliktam ar varu, rezultātā — jāmeklē darbs ār-
pus Latvijas. Paralēli viņai nācies piedzīvot arī 
attieksmes maiņu pret sevi, zinātniece nonākusi 
izolācijā — norobežojusies gan lielākā daļa kolē-
ģu, gan paziņas. Šāds stāvoklis zināmā mērā sa-
glabājies arī pirmajos gados pēc viņas atgriešanās 
Latvijā. Izņēmums bijusi Kalniņas zinātņu kan-
didāta disertācijas vadītāja Ksenija Karpova. Ap-
taujājot laikabiedrus, vieni min, ka Kalniņa pār-
rakstījusi kādu aizliegtu Aleksandra Solžeņicina 
darbu vai ka tas atrasts viņas mājās, citi — ka ar 
viņas rakstāmmašīnu pārrakstīts toreizējā krievu 
disidenta Andreja Amaļrika darbs Vai Padomju Sa-
vienība nodzīvos līdz 1984. gadam?

Par pēdējā pārrakstīšanu un pavairošanu 1970. 
gadā apcietināja un tiesāja Lidiju Lasmani-Doro-
ņinu. Tiesas prāvā liecinieces statusā tika pieaici-
nāta arī Dzidra Kalniņa, abas sievietes bija pazīsta-
mas un ne reizi vien tikušās, pateicoties draudzībai 
ar Maiju Silmali. Tomēr Lidija Lasmane-Doroņi-
na neatceras Kalniņu pārrakstām to vai citu tek-
stu, tikai piekrīt tam, ka Dzidras loma šajā lietā tā 
arī palikusi visai neskaidra un ka vēlme iepazīties 
ar šāda satura darbiem šķitusi vilinoša arī citiem 
duālā iekšējā realitātē dzīvojošiem padomju inte-

liģences pārstāvjiem. Latvijas PSR Augstākā tiesa 
piesprieda Lidijai divus gadus ilgu cietumsodu par 
«apzināti nepatiesu izdomājumu izplatīšanu, kuri 
diskreditē padomju valsts un sabiedrisko iekārtu». 

Voroņežas posms
Laika ziņā izmeklēšanas process un tiesa sakrīt 
ar Dzidras Kalniņas aiziešanu no darba LVU, par 
ko universitātes rektors izpelnās uzslavu Latvijas 
Komunistiskās partijas kongresā. Te vietā atcerē-
ties, ka Brežņeva valdīšanas gados vara ar akadē-
misko aprindu pārstāvjiem (ja vien cilvēku neap-
cietināja un netiesāja) neapgājās skaļi un brutāli. 
Parasti darbavietas vadība neoficiālā sarunā lika 
«grēkāzim» saprast, ka strādāt ar jaunatni politis-
ki neuzticamam cilvēkam nav iespējams, un pār-
runām sekoja iesniegums «pēc pašas vēlēšanās». 

Atklātas pretpadomju darbības fiksējums ar-
hīvos pašlaik pieejamajos oficiālajos dokumen-
tos gan nav konstatējams, arī laikabiedru atmi-
ņās nav norāžu par to, ka lekcijās Kalniņa būtu 
skaidrā tekstā kritizējusi padomju iekārtu. Tomēr 
izraidīšana no LVU un Latvijas liecina, ka režīms 
vēlējies viņu sodīt, dodot iespēju «pārdomām» 
un «nožēlai». Un vienlaikus šis žests varbūt tul-
kojams kā zināms pielaidīgums no varas puses. 
Jo Voroņežas Universitātē tolaik pastāv slavena 
ģermānistikas un literatūrzinātnes skola, filolo-
ģijas katedras vadība ir pretimnākoša nacionālo 
republiku zinātniekiem, kuriem gadījušās īslaicī-
gas problēmas ar varu. «Grēciniecei» profesionā-
lā ziņā ir, kur izvērsties un sevi apliecināt, tiesa, 
krievu valodā, pastāvošā ideoloģiskā kanona ie-
tvarā un atrautībā no ierastās dzīves vides. 

Strādājot Krievijā, viņa sarakstās tikai ar nedau-
dziem tuviem draugiem dzimtenē — Ojāru Vācie-
ti, Miervaldi Birzi, Māri Čaklo un vēl dažiem no 
rakstnieku vides. Noprotams, ka arī tur viņu no-
vēro un kontrolē, tādējādi it kā brīdinot par turp-
māku represiju iespējamību. Varbūt tāpēc viņa 
vēstulēs ne reizi nepieskaras iemesliem, kāpēc vis-
pār nonākusi Voroņežā. Lielākoties aprobežojas ar 
dažiem vietējās dabas aprakstiem un intelektuā-
liem pārspriedumiem. Jo jārēķinās ar to, ka vēstu-
les lasa ne tikai adresāti. Reizi pa reizei pusteiku-
mā Kalniņa liek noprast, cik ļoti vēlas atpakaļ uz 
mājām. Paradoksāli, tomēr Voroņežas periodā arī 
nostiprinās Dzidras Kalniņas zinātnieces prestižs 
un reputācija savienības mērogā, viņa lasa lekci-
ju kursus Ufā, Iževskā, notur vieslekcijas Maskavā. 

Vēstulē Ojāram Vācietim 1973. gadā viņa rak-
sta, ka sirdij tuvs ir pedagoģiskais darbs un tā dēļ 
viņa paliek Voroņežā, kaut gan labprāt atgrieztos 
Rīgā. Bet kādā 1974. gada septembra vēstulē at-
stāsta sarunu ar priekšnieku, kas bijusi «oficiāla, 
bez agrākā, tēvišķi sirsnīgā toņa» un kurā uzzinā-
jusi, ka nekādu pretenziju (arī oficiālu) pret viņu 
neesot, bet Rīgā būšot grūti iekārtoties darbā. 

Atgriešanās Rīgā
Latvijā dažos Kalniņas prombūtnes gados ne-
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Raksta sagatavošanā 
izmantoti Ojāra Vācieša 
muzeja, Latvijas 
Nacionālā arhīva, 
Latvijas Universitātes 
arhīva un Ilgoņa Bērsona 
privātā arhīva materiāli, 
intervijas un sarunas ar 
Valdi Bisenieku, Lidiju 
Lasmani-Doroņinu, 
Knutu Skujenieku, Andu 
Kubuliņu, Juri Kastiņu, 
Ilgoni Bērsonu un Māru 
Siliņu.

viena viņas tulkota grāmata neiznāk. Beidzamā 
pirms aizbraukšanas bija Frīdriha Dirrenmata 
darbu izlase Grieķis meklē grieķieti (1970), nākamā 
— Liona Feihtvangera biogrāfiskais romāns Goi-
ja — laista klajā tikai 1980. gadā. Šajā desmitga-
dē pastāv arī Vizmas Belševicas publicēšanās aiz-
liegums, dzejniecei pat netiek dota iespēja tulkot 
daiļliteratūru ar savu vārdu. 

Galu galā, zinātniecei no Voroņežas izdodas 
atgriezties Rīgā. 1975. gadā LVU Svešvalodu ka-
tedras sēdē, kurā lemj par viņas ievēlēšanu profe-
sores amatā, tiek vienbalsīgi atzīts, ka viņas klāt-
būtne universitātē ir ļoti vēlama, cildināta viņas 
erudīcija un zināšanas. Ar rakstu par Raineru 
Mariju Rilki Literatūrā un Mākslā literatūrzināt-
niece atgriežas arī Latvijas presē. 

Un tomēr. LVU Dzidrai Kalniņai turpmāk nā-
kas piedzīvot ikgadēju pārvēlēšanu akadēmiskajā 
amatā, kaut gan tolaik pieņemtā ierastā kārtība 
to neparedz. Iespējams, tas ir sava veida psiholo-
ģiskās ietekmēšanas paņēmiens — nepārprotami 
likt just, ka darbavieta vienmēr ir apdraudēta, jo 
ir skaidrs, ka otrreiz tajā atgriezties neļaus. 

Literatūrzinātniekam Ilgonim Bērsonam jau 
pēc Kalniņas atgriešanās Rīgā aizliedz viņas vār-
du iekļaut biogrāfiskajā vārdnīcā Padomju Latvijas 
rakstnieki.6 Informācija par Vizmu Belševicu, tie-
sa, ar obligāto norādi «par kļūdainu vēsturisku 
tēmas interpretāciju pamatoti kritizēta presē», 
tajā tomēr parādās. Bērsons saņem ar augstāko 
priekšniecību saskaņotu Rakstnieku savienības 
partijas sekretāres Māras Veršānes norādījumu 
gan par Belševicai veltāmo frāzi, gan arī aizliegu-
mu ievietot vārdnīcā informāciju par Dzidru Kal-
niņu. Aizlieguma iemesli paskaidroti netiek.

70. gadu beigās un 80. gadu sākumā Dzid-
ra Kalniņa bieži slimo, viņas veselības stāvok-
lis ir pasliktinājies kopš 1971. gada, pirms doša-
nās prom no Latvijas. Vēstulēs Ojāram Vācietim 
Kalniņa atzīst atkarību no psihotropiem medika-
mentiem, kas saasinājusies tieši Voroņežas laikā, 
kad viņa mocījusies ar paralizējošām galvassāpēm 
un bezmiegu. Kalniņas personas lietā universitātē 
lasāmi vairāki ieraksti par «rupjiem darba pārkā-
pumiem», kas izrādās lekciju kavējumi slimošanas 
dēļ. Šos ierakstus rosinājuši katedras kolēģi. 

Sava laika robežās
Lielākā daļa to, kas savulaik pazinušies ar Dzidru 
Kalniņu, uzsver viņas ārkārtīgo ieinteresētību ci-
tos cilvēkos, prasmi izzināt viņu personiskās dzī-
ves detaļas, vienlaikus neko neatklājot par sevi. Ar 
laiku šāds komunikācijas veids laikabiedros raisī-
jis dažādus pieņēmumus un baumas, radījis jautā-
jumus par to, kāda bijusi cena visumā cienījamam 
darbam Voroņežā un tam, lai atgrieztos darbā uni-
versitātē Rīgā profesores statusā.

Pagājušā gadsimta 70. gadi ir šķietami nese-
na pagātne, taču daudzas būtiskas tā laika nori-
ses šodien tveramas nojausmu un pieņēmumu 
līmenī, jo restaurēt iespējams tikai dažus pagāt-

nes fragmentus. Dzidras Kalniņas autoritāte lat-
viešu literātu un tulkotāju aprindās varēja kļūt 
par iemeslu tam, lai VDK mēģinātu viņu savervēt 
vai izmantot piekļuvi viņas paziņu lokam savās 
interesēs. Pēc tiesas procesa pret Lidiju Lasma-
ni-Doroņinu arī Dzidras Kalniņas situācija kļuva 
traģiska. Piesaiste liecinieces statusā, visticamāk, 
varēja radīt viņas kolēģos aizdomas par Kalniņas 
saikni ar čeku. Padomju sistēmā, kas balstījās uz 
baumām un manipulācijām ar informāciju un cil-
vēkiem, šādas aizdomas izkliedēt bija ļoti grūti. 
Tādēļ iespējams, ka ar došanos trimdā viņa varbūt 
mēģināja izvairīties no nepieciešamības atbildēt 
uz skaļi neizteiktiem kolēģu un draugu jautāju-
miem, kādi droši vien rastos, ja pēc tiesas procesa 
turpinātu strādāt LVU un ikdienā satiktos ar tiem 
pašiem cilvēkiem, kurus pazina agrāk. Savukārt 
atgriezties Rīgā un turpināt strādāt augstskolā pa-
domju režīms, iespējams, talantīgajai un spilgtajai 
zinātniecei atļāva tāpēc, ka, radot ap viņu nemi-
tīgas kontroles un aizdomu atmosfēru, pastāvēja 
cerība piespiest sadarboties.

Dzidra Kalniņa mūžībā aizgāja pāragri — 57 
gadu vecumā. Viņas liktenī atspoguļojās gan 60. 
gadu naivās cerības ietekmēt režīma politiku ar 
legāliem līdzekļiem, gan šo cerību sabrukums pēc 
tam, kad kļuva skaidrs: ja varas piedāvājums tiek 
noraidīts, tam seko dažādi šķēršļi un arī indivi-
duāli pielāgots psiholoģiskais terors. Kā zinātnie-
ce Dzidra Kalniņa uzdrošinājās pievērsties «bīs-
tamajām» Rietumu literatūras tēmām, rakstot tā, 
lai izkuģotu cauri obligātajiem nosacījumiem un 
tomēr noturētu atzīstamu kvalitāti. Studentu un 
laikabiedru atmiņās viņa palikusi kā spilgta per-
sonība un izcila pasniedzēja. Uzticamākie no viņas 
studentiem varēja lasīt arī neizdotos tulkojumus. 

Cerams, ar laiku taps nopietns pētījums par 
viņas dzīvi un neskaidrības, varbūtības gaisinās 
fakti un patiesība. Izceļams ir Dzidras Kalniņas 
intelektuālais devums sava laika atvēlēto iespē-
ju robežās, un arī viņas mūžs — lai arī tajā daudz 
nezināma — mūsdienās var kalpot labākai izprat-
nei par intelektuāļu un varas attiecībām padomju 
okupācijas režīmā. Ê
1 Latvijas enciklopēdija. 3. sējums. Rīga: V. Belokoņa 
izdevniecība, 2005. 273. lpp.
2 Zālīte I. Radošā inteliģence — VDK kontroles 
objekts un propagandas ierocis (70., 80. gadu 
atspoguļojums VDK dokumentos). Latvijas Vēsture. 
1998. Nr. 3, 55. lpp.
3 Kursīte J. Trimdas literatūra Latvijā. Jaunā Gaita. 
Nr. 244. 2006. Pieejams: http://jaunagaita.net/
jg244/JG244_Kursite.htm 
4 Literatūra un Māksla. 1989. 24. jūnijs. 15. lpp.
5 Nelegāli izdotās un izplatītās, padomju režīmu 
atmaskojošās literatūras un publicistikas neoficiāls 
apzīmējums Padomju Savienībā; krievu valodas 
saliktenis, kas parodēja oficiālo valsts izdevniecību 
jeb Gosizdat nosaukumu.
6 Bērsons I. (sast.). Padomju Latvijas rakstnieki. Rīga: 
Liesma, 1976.
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vēsture

Eiropiešu ikdienas sastāvdaļa jau vairāk nekā 400 
gadu ir regulāri iznākoši laikraksti. Arī Vidzemē 19. 
gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā iznākošie vācu, 
krievu un latviešu preses izdevumi nodrošinā-
ja sabiedrībai nozīmīgas informācijas apriti. Tikai 
atšķirībā no Rietumeiropas šīs laikrakstu funkci-
jas Vidzemē būtiski ietekmēja cenzūras darbība. 
Krievijas impērijas valdošās aprindas ar cenzūras 
starpniecību vēlējās kontrolēt drukāto vārdu un 
apkarot brīvdomību, pārmaiņus palielinot spie-
dienu gan uz latviešu, gan uz vietējo vācu presi.

Līdz 19.  gs. 80.  gadiem Rīgā iznākošie vācu 
preses izdevumi atradās privileģētā situācijā, jo 
pauda valdošo vācu aprindu pozīciju, savukārt 
vienīgo krievu laikrakstu protežēja Krievijas im-
pērijas valdība. Visa cenzūras bardzība vērsās 
pret latviešu laikrakstiem, kuros žurnālisti un iz-
devēji centās ne tikai stāstīt par aktuālajiem no-
tikumiem, bet arī sniegt derīgas ziņas par dažā-
diem zinātnes un tehnikas sasniegumiem. 

Cenzūras likums un darbība 
19. gs. otrajā pusē tagadējā Latvijas teritorija ie-
tilpa Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guber-
ņā un vietējā prese bija cieši saistīta ar Krievi-
jas impērijā notiekošajiem procesiem. Vidzemes 
guberņa sastāvēja no t. s. latviešu daļas — Rīgas, 
Cēsu, Valmieras un Valkas apriņķa — un t. s. igau-

ņu daļas — Pērnavas, Vīlandes, Veru, Tērbatas, 
Sāmsalas apriņķa —, un Baltijas jūras salām.

1865. gada 6. aprīlī cars Aleksandrs II apstip-
rināja ukazu «Par izmaiņām un papildinājumiem 
esošajā cenzūras kārtībā». Ikdienas sarunu va-
lodā jauno likumu dēvēja par «Pagaidu notei-
kumiem». Saskaņā ar tiem Vidzemē bija Rīgas 
ārzemju cenzūras komiteja, kura atļāva vai aiz-
liedza ārvalstīs izdoto grāmatu, grafiku u. c. ie-
spieddarbu tirdzniecību. Izveidoja Rīgas atseviš-
ķā cenzora amatu, kurš kopā ar diviem palīgiem 
izskatīja visus rakstniecības, zinātnes un mākslas 
darbus, kurus Vidzemē laida klajā latviešu, krie-
vu un vācu valodā. Cenzūras iestādes un cenzo-
ri atradās Iekšlietu ministrijas Galvenās preses 
lietu pārvaldes (GPLP) pakļautībā, turklāt reģio-
nālās cenzūras iestādes kontrolēja gubernatori. 
Šāda cenzūras iestāžu struktūra saglabājās līdz 
pat 20. gs. sākumam.

Viens no interesantākajiem un strīdīgākajiem 
aspektiem jaunajos «Pagaidu noteikumos» bija no 
Francijas aizgūtā administratīvo sodu sistēma par 
t. s. kaitīgo ievirzi rakstos. Komisijai, kas sastādīja 
jauno likuma projektu, bija grūti precīzi noteikt, 
kādi darbi būtu sodāmi, tāpēc arī nebija precīzu 
juridisku formulējumu pārkāpumiem, par kuriem 
draudētu administratīvais sods. Precizējot likuma 
nosacījumus, ik gadu izdeva vairākus normatīvos 
dokumentus, kas papildināja «Pagaidu noteiku-
mus». Daļu cirkulāru publicēja oficiālajos valdī-
bas vēstnešos, bet pārējie bija slepeni dokumen-
ti, pieejami tikai cenzūras iestāžu vajadzībām. 
Visi papildinājumi un labojumi bija zināmi tikai 
cenzoriem. Tāpēc, pastāvot t. s. iepriekšējai jeb 
pirmsiespieduma cenzūrai, noteicošā loma bija 
ierēdņiem — cenzoriem, kas pieņēma lēmumus 
par katru preses izdevumu. Cenzors bija perso-
nīgi atbildīgs par iespiestajos rakstos izteiktajām 
domām, un liela nozīme bija viņa uzskatiem un 
izglītībai, arī bailēm par savu karjeru.

Preses panorāma
No 1881. līdz 1900. gadam Vidzemē kopumā ie-
spieda 103 dažādus periodiskos izdevumus. Lat-
viešu valodā iznāca 40, vācu — 43, bet krievu 
valodā — 20 izdevumu. Šajā skaitā iekļauti arī 
oficiālie izdevumi krievu valodā, piemēram, Vid-
zemes Guberņas Ziņotājs. Gandrīz visa Vidzemes 
periodika (95% no izdevumu kopskaita) iznāca 
Rīgā, tikai pa vienai ziņojumu lapai iespieda Cē-
sīs, Valmierā, Limbažos un Valkā. Tās drukāja pa-
ralēli trijās valodās (latviešu, krievu, vācu), un to 
galvenais uzdevums bija informēt sabiedrību par 
svarīgākajiem impērijas un vietējās administrāci-
jas lēmumiem, lokālajiem notikumiem. 

Lasītāju iecienītākie bija dienas un nedē-
ļas laikraksti, attiecīgi vācu valodā Vidzemē tika 
drukāti 10, latviešu valodā — trīs, krievu valodā 
— viens dienas laikraksts, bet no tolaik iznākoša-
jiem nedēļas laikrakstiem 12 bija vācu valodā un 
14 — latviešu valodā. 

Guna Vainovska

Cenzūra, 
vara un prese 
Vidzemē 
Eiropā cenzūru kā oficiālu valsts 
kontroli pār iespieddarbiem 
atcēla jau 17.—18. gadsimtā, 
Krievijas impērijā tā saglabājās 
līdz pat Pirmajam pasaules karam
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Nacionālā prese 
19.  gadsimtā veidoja 
moderno latviešu 
sabiedrību. Latvijas 
Nacionālā vēstures 
muzeja jaunlatviešiem 
veltītās ekspozīcijas 
fragments. Foto – LNVM

Lielākās nesaskaņas ar cenzūras iestādēm bija 
tiem preses izdevumiem, kuri rakstīja par sabiedrī-
bas un politikas problēmām, jo impērijas reģionā-
lajos laikrakstos, arī Vidzemē, bija aizliegts plašāk 
apspriest atsevišķus sabiedriski aktuālos jautāju-
mus. Šis noteikums attiecās arī uz Rīgā iznākoša-
jiem dienas laikrakstiem. Pārmaiņas tiesvedībā vai 
pilsētas pārvaldē, baznīcu un skolu darbu, valodu 
lietojumu un tamlīdzīgus jautājumus vispār ne-
drīkstēja pieminēt. Cenzori aizliedza iespiest pat 
tos rakstus, kas bija publicēti Pēterburgas un Mas-
kavas presē. Tas radīja neizpratni un neapmierinā-
tību Vidzemes vācu laikrakstu izdevēju vidū. Viņi 
vēlējās mainīt cenzūras noteikto kārtību. 

Atdodiet vecās privilēģijas! 
Pirmie mēģinājumi mainīt kārtību par labu laik-
rakstu izdevējiem saistās ar bibliotekāra un pub-
licista Georga Berkholca izdoto laikrakstu Avīze 
Pilsētai un Laukiem (Zeitung für Stadt un Land, 1867—
1894). Protestējot pret jauno cenzūras kārtību, 
1867. gada 17. jūnijā avīzes numurs iznāca ar div-
arpus slejas brīvu laukumu pirmajā lapā. Tulkoto 
rakstu no Maskavas laikraksta Ziņas (Вести) Rī-
gas atsevišķais cenzors Jozefs Maksimiliāns Grē-
dingers bija licis izņemt. Minētais gadījums bija 
pirmais šāda veida precedents Rīgas atsevišķā 
cenzora darbā.

Nākamie pretošanās mēģinājumi bija jau 1871. 

gada februārī, kad Rīgas Avīzes (Rigasche Zeitung, 
1778—1914) redaktors Leopolds Pecolds iesnie-
gumā GPLP rakstīja, ka cenzūras «Pagaidu notei-
kumi» veido nesaskaņu starp valdību, kuras uz-
skatus pauž cenzori, un laikrakstu vajadzībām 
ātri un savlaicīgi sniegt aktuālo informāciju la-
sītājam. Vietējā prese sen jau būtu izputināta, ja 
nebūtu nepieciešamības pēc sludinājumiem un 
ikdienas ziņām.

Laikraksta izdevējiem cenzoru instrukciju ne-
zināšana kalpoja par avotu daudzkārtējiem eko-
nomiskiem apgrūtinājumiem. Sagatavotais raksts, 
ja to neiespieda, radīja zaudējumus ne tikai veltīgi 
patērētā laika dēļ, bet arī izjauca visu iepriekšējo 
telpas sadalījumu avīzē, kas bija precīzi izrēķinā-
ta. Katrs cenzora svītrojums bija negaidīts redak-
toram, tā izlabošana prasīja jaunas pūles, laiku 
un izdevumus. Pēc Pecolda aprēķiniem, labojumi 
un visas izmaiņas laikrakstam gadā veido apmē-
ram 100 rubļu lielus zaudējumus. Viņš iesniegu-
mā rakstīja: «...ar Baltijas presi notiek tas pats, kas 
ar Papageno Burvju flautā, t. i., valdība uzlikusi uz 
viņas lūpām paklausības zvērestu, bet pareizāk 
būtu sniegt vārda brīvību, dot Baltijas avīzēm tie-
sības uz [iespiestā teksta] pēccenzūru.»

Pecolds prasīja atslepenot cenzoru instrukci-
jas un padarīt tās pieejamas visiem. Tas atvieglo-
tu arī cenzora darbu, jo tam nebūtu jālasa raksti, 
kurus tāpat nevarēja publicēt. Ne mazāk būtisks 
jautājums laikrakstu izdevējiem bija svītroto vār-
du vai tekstu aizstāšana ar citiem. Pecolds ieteica 
cenzūras izņemtās vietas iezīmēt, piemēram, ar 
daudzpunkti vai tukšumu vai raksta beigās ievie-
tot piezīmi, ka no redakcijas neatkarīgu iemes-
lu pēc raksts palicis nepabeigts, tajā izlaisti vārdi. 
Viņš arī ierosināja izveidot institūciju, kurā re-
daktori varētu iesniegt savas sūdzības par cenzo-
ra darbu, un ierosināja likvidēt dubulto cenzūru, 
jo cenzūras aizliegtos ārzemju rakstus tāpat pār-
drukāja Pēterburgas un Maskavas presē, kas iz-
nāca bez priekšcenzūras. Tādējādi laikrakstu ne-
vienlīdzība abās valsts galvaspilsētās un provincē 
bija apgrūtinoša gan vietējiem izdevējiem, gan arī 
vietējās preses attīstībai un sabiedrībai kopumā. 
Pecolds norādīja, ka zināma vietējās preses brīvī-
ba nāktu tikai par labu, jo tad nebūtu «kaitniecis-
ko» ārzemju laikrakstu abonēšanas. Tomēr viņa 
priekšlikumus valdība atstāja bez ievērības.

Savējie starp svešiem?
Savukārt vietējo krievu laikrakstu lasītāju loks 
19. gs. 60.—70. gados vēl tikai veidojās, jaunumus 
un ziņas Vidzemes guberņā dzīvojošie krievi pa-
rasti lasīja vācu presē vai Pēterburgā un Maska-
vā izdotajos laikrakstos. Tāpēc pirmajam regulā-
rajam krievu laikrakstam Rīgas Vēstnesis (Рижский 
Вестник, 1869—1917) bija neliels abonentu skaits, 
un izdevums atradās pastāvīgās finansiālās grū-
tībās. Laikraksta izdevējs J.  Osipovs pat lūdza 
iekšlietu ministru Mihailu Lorisu-Meļikovu fi-
nansiāli atbalstīt vienīgo krievu laikrakstu Balti-



«Es uzskatu, 
ka lielākā 
daļa no 
latviešu 
presē 
ziņotā ir 
pārspīlējums 
un pat 
izdomājumi»

66

jas provincē un šādu atbalstu arī saņēma. Valsts 
piešķirtās subsīdijas nostādīja laikrakstu privi-
leģētā stāvoklī, tāpēc tā redaktors Leonīds Vit-
vickis ikvienu cenzora labojumu uztvēra kā per-
sonisku apvainojumu. 1886. gadā viņš vērsās ar 
lūgumu GPLP atcelt Rīgas Vēstnesim noteikto cen-
zūras uzraudzību, tomēr šādu papildu privilēģiju 
laikraksts nesaņēma. Apelēšana pie valsts intere-
šu aizstāvības un krievu valodas ietekmes stipri-
nāšanas ikdienas dzīvē nebija noteicošais argu-
ments. Krievu laikrakstu izdevējiem arī turpmāk 
bija jāsamierinās ar parasto cenzūras kārtību, 
kāda bija visiem periodiskajiem izdevumiem.
 
Cenzoru rokādes 
19.  gs. 80.  gadu sākumā lielāko neapmierinātī-
bu Baltijas administrācijā izsauca latviešu pre-
ses izdevumu ietekmes pieaugums sabiedrībā. 
Vidzemes guberņas administrācija uzskatīja, ka 
cenzūras iestādes vajag reorganizēt, tad to darbs 
uzlabosies un situāciju izdosies mainīt.

1881.  gadā Vidzemes gubernators Aleksandrs 
fon Ikskils-Hildenbands vairākās vēstulēs izvērtē-
ja situāciju cenzūras jomā un lūdza GPLP priekš-
nieku Nikolaju Abazu   nomainīt Rīgas atsevišķo 
cenzoru Grēdingeru, turpmāk iekšzemes izde-
vumu cenzūru pakļaujot Vidzemes viceguberna-
tora tiešai kontrolei. Viņš rakstīja, ka kopš 19. gs. 
70. gadiem vietējā nacionālā prese pieņēmusi tā-
dus apmērus, kas satrauc tautu un «pakļauj bries-
mām mieru un kārtību Baltijas guberņā», tāpēc 
nepieciešams mainīt cenzūras darba kārtību. 

Izskatot iesniegtos priekšlikumus,  iekšlietu 
ministrs Nikolajs Ignatjevs nolēma atbrīvot Rīgas 
atsevišķo cenzoru no latviešu un igauņu izdevu-
mu pārraudzības un šos pienākumus uzticēt di-
viem cenzora palīgiem. Viņu uzdevums bija iz-
lasīt iesniegtos manuskriptus igauņu un latviešu 
valodā un veikt tajos labojumus. Savukārt cen-
zoram Grēdingeram bija personīga atbildība par 
visu izdoto iespieddarbu saturu. Tāpat nolēma 
Vidzemē iznākošo periodiku pakļaut Vidzemes 
vicegubernatora īpašai pārraudzībai. 

GPLP cenzora palīgu amatos 1882. gadā ap-
stiprināja kolēģijas asesoru Vilhelmu Amendu, 
kurš izskatīja izdevumus igauņu valodā, un sko-
lotāju Georgu Pasīti, kurš cenzēja latviešu valo-
das izdevumus.

1883.  gadā Aleksandru fon Ikskilu-Hilden-
bandu Vidzemes gubernatora postenī nomainī-
ja Ivans Ševičs. Jaunais gubernators atzīmēja, ka 
nepieciešams vēl vairāk pastiprināt kontroli pār 
iespieddarbiem. Neapmierinātības pamatā bija 
vicegubernatora Hermaņa fon Tobīsena iesnieg-
tā sūdzība. Viņš uzskatīja, ka Rīgas atsevišķais 
cenzors un viņa palīgi nespēj veikt preses cenzū-
ru atbilstoši guberņas administrācijas prasībām. 
Mazāk iebildumu bija pret Amendas darbu, jo 
lielāko daļu igauņu preses izdevumu cenzēja Tal-
linā. Toties periodiskie izdevumi latviešu valodā 
izraisīja pretenzijas.

1871. gadā Rīgas atsevišķais cenzors izskatīja/
cenzēja trīs nedēļas laikrakstus latviešu valodā – 
Baltijas Vēstnesi, Mājas Viesi un Latviešu Avīzes, bet 
1882. gadā to skaits bija pieaudzis līdz astoņiem 
nedēļas un vienam dienas laikrakstam. Cenzors 
Grēdingers vainu par visām neveiksmēm uzvēla 
savam palīgam Georgam Pasītim. 

Fon Tobīsens rakstīja: «Viņš [Pasītis] atrodas tā 
saucamās vietējās partijas ietekmē. Es uzskatu, 
ka lielākā daļa no latviešu presē ziņotā ir pār-
spīlējums un pat izdomājumi. Katrā gadījumā 
šāda tendenciozitāte slikti ietekmē zemniekus, 
tai vietā, lai viņi kritiski izvērtētu rakstīto vār-
du, tie neapstrīdami tic visam iespiestajam, un 
es nevaru nest atbildību par šādu avīžu sacelto 
satraukumu.» 1883. gada jūnijā Georgu Pasīti at-
stādināja no amata, viņa vietā par cenzora palīga 
amata pienākumu izpildītāju iecēla Hermani fon 
Vilkenu, kuru šim amatam ieteica pats vicegu-
bernators.

Tomēr vēlāk сenzūras aizvien pieaugošā bar-
dzība skāra arī vācu presi, laikrakstu izdevēji un 
redaktori GPLP iesniedza dažādas sūdzības par 
cenzoru darbu. Piemēram, 1884.  gadā vācu va-
lodā iznākošās Avīzes Pilsētai un Laukiem redak-
tors Rihards Ruecs konstatēja: «Ne reizi vien re-
dakcijai nācies pārliecināties, ka rakstus var brīvi 
pārpublicēt citas Baltijas avīzes, bet tos aizliedz 
iespiest mums, Rīgas laikrakstiem. Tā cenzors 
Grēdingers nesen aizliedza pārdrukāt rakstu par 
kuģi, kas bija ienācis Rīgas ostā. Tajā atrada ne-
atļautu literatūru, kuru policija konfiscēja.» Vid-
zemes cenzora aizliegtais raksts bija iespiests 
St. Pēterburgas Ziņotājā, turklāt šo ziņu nekavējo-
ties iespieda divos Tallinas laikrakstos un pa vie-
nai Liepājas, Jelgavas un Tartu avīzē. Nobeigumā 
Ruecs izteica priekšlikumu, vai nevar būt tā, ka, 
atļaujot iespiest rakstu vienā Baltijas avīzē, to va-
rētu brīvi pārdrukāt arī citos izdevumos. Preses 
atbrīvošanās no priekšcenzūras, kā tas bija abās 
galvaspilsētās (Pēterburgā un Maskavā), bija Rī-
gas žurnālistu un izdevēju sapnis un mērķis, uz 
kuru tiekties. Tomēr to realizēt neizdevās.

Kontrole un boikots
Jaunas pārmaiņas periodisko izdevumu cenzū-
ras sistēmā sākās 19. gs. 80. gadu otrajā pusē, kad 
Krievijas impērijas valdība Baltijā sāka īstenot 
pārkrievošanas politiku. Reformas galvenokārt 
skāra guberņu pārvaldi, izglītību, baznīcu un 
presi. To mērķis bija pielīdzināt Baltijā pastāvošās 
tiesības un likumus tiem, kas bija spēkā Krievijas 
impērijas iekšējās guberņās. Galvenās reformas 
Vidzemes guberņā veica 1885. gadā ieceltais gu-
bernators Mihails Zinovjevs. Attiecībās ar presi 
viņš savā darbībā atsaucās uz 1881. gadā pieņem-
to «Nolikumu par pasākumiem valsts kārtības un 
sabiedriskā miera nodrošināšanā». Saskaņā ar 
to gubernatoram bija tiesības slēgt vai uz laiku 
apturēt jebkura periodiskā izdevuma darbu. Tas 
palielināja administrācijas kontroli pār perio-
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diskajiem izdevumiem. Tajā pašā laikā Vidzemes 
guberņas vadība meklēja laikrakstus, kas varētu 
paust oficiālo valdības viedokli. 

Šim nolūkam izraudzījās jauno laikrakstu Dau-
gavas Avīze (Düna Zeitung, 1887—1917), kura re-
daktors bija Vācijas vācietis Gustavs Pipirss. Dau-
gavas Avīze atbalstīja rusifikāciju un to pamatoja 
ar Rīgas drošības interesēm, jo, piemēram, Rīgas 
pilsētas galvu varēja izvēlēties impērijas pārval-
de. Tāpēc šai avīzei izveidojās saspīlētas attiecī-
bas ne tikai ar citiem Vidzemes laikrakstiem, bet 
arī ar lasītājiem. 

1889. gadā divi prominenti Rīgas juristi Johans 
fon Bingners un Matiass Doss organizēja laikrak-
sta boikotu. Vietējie vācieši ignorēja pat kioskus, 
kuros pārdeva Daugavas Avīzi. Laikraksta abo-
nentu skaita samazinājumā Daugavas Avīze apvai-
noja citus vācu laikrakstus, kas esot pārvilinājuši 
lasītājus un tāpēc sagādājot tam finansiālas grūtī-
bas. Vidzemes gubernators Zinovjevs ar cenzora 
starpniecību centās novērst polemiku laikrakstu 
starpā. Turklāt gubernators bija pārliecināts, ka 
vietējai vācu presei ir jāpievērš īpaša uzmanība, 
tāpēc viņš katru dienu pārlasīja vācu laikrakstus 
un tos pakļāva pēciespieduma cenzūrai. 

Sadursme
Balstoties GPLP norādījumos, Vidzemes guber-
ņas cenzors Grēdingers 19. gs. 80. gados aizliedza 
apspriest valdības īstenotās reformas un to nori-
si presē. Tomēr pilsētas vecākais vācu laikraksts 
Rīgas Avīze bieži neievēroja cenzoru labojumus. 
Laikraksta redaktors un pazīstamais Baltijas vācu 
publicists Aleksandrs Buholcs uzskatīja, ka izde-
vumam jābūt interesantam un jāpiesaista lasītāji, 
tāpēc politiski problēmu raksti ir svarīgi. 

Valdības reformas avīzē uztvēra kā apdraudē-
jumu Baltijas provincēm. Pēc Rīgas Avīzes domām, 
tās grāva Baltijas vietējo tiesību un likumu pama-
tus, tāpēc laikraksts iebilda pret Vidzemes admi-
nistrācijas lēmumiem un tos kritizēja. 1887. gadā 
laikraksta cenzēšanu nodeva Rīgas tipogrāfiju un 
litogrāfiju inspektoram Heinriham Voldemāram 
Jannsenam. Par paveikto darbu viņam bija jāat-
skaitās Rīgas atsevišķajam cenzoram. 

Jaunais darbinieks pie darba pienākumu pildī-
šanas ķērās ar lielu sparu, par to liecina viņa pa-
skaidrojumi cenzoram par rakstiem, kurus viņš 
bija licis izņemt no laikraksta korektūras. Viņš 
rakstīja: «...ņemot vērā to, ka Rīgas Avīze attiecas 
pie tādām avīzēm, kurām jāpieiet ar lielu uzma-
nību, es savā darbā pievērsu uzmanību tam, lai 
apspriestu katru rakstu pašu par sevi un arī kop-
sakarībā ar vietējiem apstākļiem, kādu iespaidu 
tas atstās uz politiskā ziņā ļoti savdabīgo laik-
raksta publiku. Līdz ar to daudzi raksti, kas citos 
laikrakstos būtu atļaujami un pat vēlami, Rīgas 
Avīzes publikai ir atzīstami par kaitīgiem.» Tur-
klāt, kā atzīmēja Jannsens, laikraksts par vienu 
no saviem neformālajiem uzdevumiem esot iz-
virzījis aizdomu raisīšanu vietējos Baltijas vācie-
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kuros ietvēra tikai dažas īpašas frāzes, ar kurām 
diskreditēja krievus. Piemēram, raksturojot bib-
liotēku kultūru Krievijā, laikraksts stāstīja, ka la-
sītāji, kas lieto publisko bibliotēku, slikti izturas 
pret dārgumiem, kas tajā glabājas, bieži smērē 
un saplēš grāmatas. Tam sekojusi piebilde, ka pie 
mums, t. i., Baltijā, nekas tāds nevar notikt, un šī 
sabiedrība, proti, krievi grib mūs pārveidot.

Šādu rakstu iemesls bija Krievijas impērijas 
ierēdņi, kas ieradās Rīgā, lai rusificētu valsts ie-
stādes. Daudzi no tiem bija nabadzīgi, un sava 
izglītības līmeņa dēļ izpelnījās vietējo vāciešu 
pārmetumus par nekompetenci.

Varas noteiktās cenzūras un preses attiecības 
Vidzemē politiskās situācijas dēļ likumsakarī-
gi piedzīvoja skandālu. Tipogrāfiju un litogrāfiju 
inspektors Jannsens 1888. gada nogalē salīdzinā-
ja cenzora apstiprinātās Rīgas Avīzes korektūras 
ar lasītājiem piegādāto laikrakstu un atklāja, ka 
ne reizi vien tajā ievietoti sludinājumi bez cen-
zūras un policijas atļaujas. Izmeklēšanā inspek-
tors konstatēja, ka šādi pārkāpumi atkārtojas 
gandrīz ik dienu: avīzes korektūras lapās redak-
tors it kā ievēroja cenzora svītrojumus, bet izde-
vumā raksti bija iespiesti pilnā apjomā. Izrādījās, 
ka «pareizās» korektūras lapas tika sagatavotas 
jau pēc tam, kad laikraksts bija nodrukāts un no-
gādāts lasītājiem. Laikraksta izdevējs Aleksandrs 
Vilhelms Krēgers nemaz nenoliedza šādas atkā-
pes no likuma normām.

Par Rīgas Avīzes pastāvīgajiem pārkāpumiem 
Heinrihs Jannsens ziņoja Iekšlietu ministrijai, 
un 1889. gada februārī nolēma izdevumu sodīt, 
aizliedzot tajā astoņus mēnešus iespiest privātos 
sludinājumus. Sods bija ļoti bargs, jo sludināju-
mi bija viens no galvenajiem laikraksta ienākumu 
avotiem. Pēc mēneša avīzes izdošanu pārtrauca, 
jo radās finansiālas grūtības, un redaktors Alek-
sandrs Buholcs aprīļa sākumā negaidīti aizbrau-
ca uz ārzemēm. Nākamajā gadā izdevējs centās 
atjaunot tās darbību, taču Vidzemes gubernators 
iebilda pret laikraksta atdzīvināšanu, jo to jopro-
jām veidoja agrākā redakcija, kas jau iepriekš bija 
pierādījusi savu nelojalitāti valdības prasībām. 
Laikraksta izdošanu bija iespējams atjaunot tikai 
1907. gadā. 

Desmitgadē starp 1905. gada revolūciju un 
Pirmo pasaules karu Krievijas impērija piedzī-
voja gan īslaicīgu politiskā režīma liberalizāciju, 
gan jaunu «sasalumu», kas ietekmēja preses iz-
devumu saturu un darbību arī Vidzemē un Rīgā. 
Sabiedrības modernizācijai skarot Latvijas teri-
toriju, mainījās ikdienas dzīve, te dzīvojošo tau-
tu un kārtu attiecības. Taču šiem procesiem bija 
jāpārvar dažādi šķēršļi. Iespiestā vārda saturu un 
ietekmi uz politiskajām un sociālajām norisēm 
tolaik būtiski ierobežoja cenzūra, kas apgrūtinā-
ja un aizkavēja modernai sabiedrībai nepiecieša-
mās politiskās kultūras tapšanu. Ê
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vēsture

Pagājušajā vasarā publicētais vēstures avotu krā-
jums Rietumeiropas hronikas par baltu apdzīvotām 
zemēm: 9.—13. gadsimta hroniku fragmenti, tulkojumi 
un komentāri (Rīga: Latvijas Vēstures institūta ap-
gāds, 2015) ir vērtīga un patīkama dāvana vēstu-
res interesentiem. Tā sastādītājs, avotu tulkotājs 
un komentāru autors Ēvalds Mugurēvičs jau ag-
rāk darījis latviešu lasītājam pieejamus nozīmī-
gus viduslaiku Livonijas vēstures avotus. Līdz-
tekus krājuma nosaukumā minētajām hronikām 
tajā iekļauti arī fragmenti no skandināvu sāgām 
un ģeogrāfiskajiem aprakstiem. Daļa no vēstures 
avotiem latviešu valodā tulkoti pirmo reizi. 

12. un 13. gs. mijā aizsākās Livonijas krusta 
kari mūsdienu Igaunijas un Latvijas teritorijā, 
ievadot jaunu vēstures laikmetu — viduslaikus 
— Austrumbaltijā. Viena no nozīmīgākajām jau-
nā laikmeta iezīmēm bija rakstītās kultūras vei-
došanās. Pirmais Livonijā tapušais vēstījums par 
krusta karu norisi un vietējo iedzīvotāju kristia-
nizāciju ir mūsdienās par Indriķa hroniku dēvē-
tais sacerējums. Sarakstīta 13. gs. 20. gadu beigās, 
tā ietver arī ziņas par vietējo iedzīvotāju sabiedrī-
bām un kultūru, rietumeiropiešiem iepriekš ne-
zināmo un svešo Austrumbaltijas reģionu. 

Atšķirībā no Indriķa hronikas autora, kurš pats 
dzīvoja Livonijā, citu krājumā publicēto tekstu 
autori pārstāv Rietumeiropas latīņu kristīgo kul-
tūru un nebija bijuši Austrumbaltijai pat tuvumā. 

Tāpēc arī viņu sarakstīto hroniku ziņas ir lako-
niskas un neskaidras, lai gan atspoguļo eiropiešu 
priekšstatus par šo ģeogrāfiski tālo reģionu. Daži 
autori, piemēram, Alberiks un Pāderbornas Oli-
vers tikai piemin 13. gadsimta sākumā notiekošo 
Austrumbaltijas zemju kristīšanu, kamēr citi jau 
ieguvuši plašāku informāciju par norisēm šajā 
Eiropas daļā. Benediktiešu mūka Arnolda no Lī-
bekas Slāvu hronika, kas tapusi 1210. gadā, kristī-
gās misijas panākumiem Baltijas jūras austrumu 
krastā velta vairākas lappuses. Tiesa, rakstot par 
«krietno vīru» Meinardu, kurš kopā ar tirgotājiem 
veiktajā braucienā gūtās iedvesmas dēļ pats pie-
teicies ticības sludināšanai Daugavas grīvas neti-
cīgo tautu vidū, hronists viņa vārdu saista ar bīs-
kapijas dibināšanu Rīgā, piemirstot (vai drīzāk 
nemaz nezinot) par pirmo bīskapa sēdekli Ikšķilē. 

Vikingi un Austrumbaltija
Tirdznieciskās un militārās aktivitātes Baltijas jū-
ras telpā tā dēvētajā vikingu laikmetā (pirmā un 
otrā gadu tūkstoša mijā) sekmēja par Austrum-
baltiju vēstošo rakstīto avotu skaita strauju pie-
augumu. Skandināvu jūrasbraucēji, tirgotāji un 
sirotāji, plašāk pazīstami ar neskaidrās cilmes 
nosaukumu «vikingi», vairāku gadsimtu garumā 
veidoja aktīvu saskarsmi ar iedzīvotājiem Balti-
jas jūras pretējā krastā, jūrai kļūstot par vienojo-
šo elementu daudzveidīgo sabiedrību un kultū-
ru starpā. 11. gs. vidū viens no ievērojamākajiem 
viduslaiku vācu vēsturniekiem Brēmenes Ādams 
savā nozīmīgākajā darbā Hamburgas baznīcas bīs-
kapu vēsture (pabeigta ap 1075. gadu) pirmo reizi 
piemin nosaukumu «Baltijas jūra» (Mare Balticum). 
Ādama laikabiedri gan lietoja arī citus nosauku-
mus — dāņu vēsturnieks Saksis Gramatiķis to dē-
vēja par Austrumu ezeru, un paies vēl vairāki gad-
simti, līdz šis nosaukums nostiprināsies.

Skandināvu interese par baltu un somugru 
zemēm aizsākās jau pāris gadsimtus agrāk nekā 
viņu sirotāju pirmā dokumentētā ierašanās Rie-
tumeiropā 793. gadā. Pirms astoņiem gadiem 
Salmē (Sāmsalā, Igaunijā) tika atrastas divu skan-
dināvu kuģu paliekas ar vairāk nekā 40 kritušiem 
karotājiem, kuri bija ieradušies sirojumā 8. gs. 
pirmajā pusē. Savukārt Grobiņā arheoloģiskās 
liecības apstiprina skandināvu izceļotāju (galve-
nokārt no Gotlandes un Centrālzviedrijas) klāt-
būtni jau kopš 7. gadsimta vidus. 

Grobiņu nereti identificē ar Jūrpili (Seeburg), 
kas minēta Hamburgas—Brēmenes arhibīskapa 
Rimberta 19. gs. 80. gados sarakstītajā sava ama-
ta priekšteča dzīvesstāstā Svētā Anskara dzīve. Tie-
sa, jāņem vērā arī lietuviešu arheologu hipotēze 
par Jūrpils lokalizāciju mūsdienu Palangas—Klai-
pēdas apkaimē, kas vikingu laikmetā izveidojās 
par ievērojamu tirdzniecības un kultūras centru. 

Rimberta darba 30. nodaļa ir senākais rakstī-
tais teksts, kas satur jau detalizētāku informāci-
ju par Austrumbaltijas reģionu un kuršiem. Rim-
berts, lai gan bija devies kopā ar Ziemeļu apustuli 
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Anskaru misijās uz Dāniju un Zviedriju, pats 
kuršu zemes netika apmeklējis. Iespējams, no 
tirgotājiem viņš bija ieguvis ziņas par 853.—855. 
gada kuršu kariem ar dāņiem un Birkas zvied-
riem. Rimberts apraksta arī citu kuršu dzīvesvie-
tu Apūli, kuru atšķirībā no Jūrpils zviedriem ne-
izdevās ieņemt un kuru esot aizstāvējuši 15 000 
karotāju, divreiz lielāks skaits nekā bija Jūrpilī. 
Protams, šie dati ir ļoti pārspīlēti, un diez vai ir 
pārņemami Rimberta lietotie termini — Jūrpili un 
Apūli viņš dēvē par pilsētām (urbes), savukārt vi-
sas kuršu zemes esot sadalītas piecās valstīs (ci-
vitates), kas drīzāk varēja būt ģeogrāfisku apvidu, 
nevis politisku struktūru apzīmējums. 

Vikingu laikmeta skandināvu kultūra nebija li-
terāra un nav atstājusi daudz rakstu pieminek-
ļu. Līdztekus lakoniskajai un dziļi emocionālajai 
skaldu dzejai, kas pierakstīta vairākus gadsimtus 
vēlāk, skandināvi vikingu laikmetā būtiski papla-
šināja senā ģermāņu raksta — rūnu — lietojumu. 
Rūnu uzrakstiem ir liela nozīme laikmeta norišu 
izpratnē. 

Senākā rūnu rinda (futarks) ar 24 zīmēm no-
formējās 2. gs., tā tika izmantota tikai retos ga-
dījumos, bet 8. gs. beigās no tām veidojās jaunā-
kās rūnas (16 zīmes). Rūnas lietoja galvenokārt 
sakrālos uzrakstos vai uz kapakmeņiem, tās tika 
iecirstas vai iegrieztas gan akmenī un kaulā, gan 
kokā un metālā. Vikingu laikmetā Zviedrijā, it 
īpaši Gotlandes salā, un Dānijā, kā arī Norvēģi-
jā un Islandē, pilnveidojot iepriekšējos gadsim-
tos zināmos bilžakmeņus, izveidojās rūnakmeņu 
uzstādīšanas tradīcija. Rūnakmeņus galvenokārt 
lika noteiktu ļaužu piemiņai, to vairums attiecas 
uz 10. un 11. gs., jo nākamajā gadsimtā rūnas aiz-
stāja latīņu alfabēts.

Dažos vikingu laikmeta rūnakmeņu uzrakstos, 
kas tapuši 11. gs., minēti arī Austrumbaltijas ie-
dzīvotāji. Ar Latviju saistīto informāciju rūnak-
meņu tekstos jau pirms pusgadsimta apkopo-
ja trimdas vēsturnieks Arnolds Kursis.1 Latvijas 
teritorija, tās tautības un vietas minētas vairākos 
Zviedrijas rūnakmeņos: Šonhemas rūnakmens 
celts par piemiņu Liknatam, kurš kritis Ventas 
lejtecē, Vekholmas rūnakmens vēsta par Līvzemē 
kritušo Esgeru, bet Benestādes rūnakmenī mi-
nēts Sumars, kurš miris Daugavas grīvā. Iespē-
jams, vispazīstamākais rūnu uzraksts, kas saistīts 
ar vikingu laikmeta Latviju, ir Sēdermanlandes 
Mērvalas rūnakmens teksts: «Sigrīda ir [šo] ak-
meni likusi par piemiņu savam vīram Svenam. 
Viņš kuģoja bieži uz Zemgali ar dārgu kravu [pie-
krautos kuģos] ap Kolkas ragu.»

Neraugoties uz skandināvu plašo ekspansiju 
gan rietumu, gan austrumu virzienā, rūnu liecības 
to kultūras telpā ārpus Skandināvijas sastopamas 
reti. Rūnakmeņu tradīciju Rietumeiropā pārstāv 
tikai daži objekti, savukārt Austrumeiropā tā būtī-
bā nav zināma, atskaitot Berezanas rūnakmeni no 
nelielas saliņas Melnajā jūrā netālu no Dņepras 
ietekas. Šajā reģionā rūnas drīzāk grieza kokā, par 

to 10. gs. sākumā rakstīja arābu ceļotājs Ahmads 
ibn Fadlans. Bagdādes kalifa sūtītās diplomātiskās 
misijas sastāvā dodoties uz Volgas Bulgāriju, viņš 
skandināvu ieceļotājus slāvu zemēs (vēstures avo-
tos minētus kā rusus) satika pie Volgas. 

Vienīgais Latvijas teritorijā atrastais rūnu pie-
mineklis ir Daugmales pilskalnā atrastā 12. gad-
simta kaļķakmens vāles galvas puse ar fragmen-
tāru rūnu uzrakstu, ko parasti tulko kā «šīs rūnas 
O[lavs iegreba]». 

Vēsturiskais un leģendārais skandināvu 
sāgās 
Skandināvu un Austrumbaltijas iedzīvotāju, jo 
īpaši igauņu un kuršu, kontaktus vikingu laik-
metā apliecina arī episki skarbās un informatī-
vi piesātinātās skandināvu sāgas. Atzīstot dau-
dzu sāgu augsto literāro kvalitāti, daži pētnieki 
pat pilnībā noliedz to vēsturisko ticamību. Sāgas 
sākotnēji bija mutvārdu vēstījumi prozā, kas tika 
pierakstīti tikai 12.—14. gs., bieži tajās iekļāva arī 
oriģinālos skaldu dzejojumus. Tādējādi starp sā-
gas sacerēšanas un pierakstīšanas laiku bija pa-
gājis vismaz viens vai divi gadsimti, kuru laikā 
skandināvu sabiedrība, reliģija un vērtības bija 
ievērojami mainījušās. 

Nozīmīgu informāciju par Austrumbaltiju ie-
tver islandiešu dzimtu sāgas, tajās minētie noti-
kumi attiecas uz apmēram simt gadu ilgu perio-
du (930.—1030. g.), kas Islandes vēsturē reizēm 
tiek saukts par sāgu laikmetu. Starp tām īpaši iz-
ceļama Egila sāga, kas pierakstīta 13. gs. pirma-
jā pusē. Tās galvenais varonis ir vēsturiska per-
sonība Egils Skalagrimsons (ap 900.—982. g.), 
kurš jaunībā atstājis Islandi un devies vikingu si-
rojumā uz Norvēģiju, iestājies dižā angļu kara-
ļa Etelstena dienestā, bet dzīves nogalē atgriezies 
dzimtenē. 46. nodaļā stāstīts par Egila un Torolfa 
jaunības dienu sirojumu (pieļaujams, ka tas noti-
cis ap 925. gadu) kuršu zemēs, skandināvu kriša-
nu kuršu gūstā un veiksmīgo izglābšanos, paspē-
jot arī nodedzināt kuršu sētu, nogalināt lielāko 
daļu ļaužu un iegūt bagātīgu laupījumu — daudz 
rotu un sudraba. Sāgā rodama arī norāde, ka To-
rolfs savu «zobenu bija ieguvis Kursā un tas no 
visiem zobeniem bija vislabākais».

Skandināvu karagājieni uz baltu un somugru 
zemēm ir biežākais iemesls Austrumbaltijas pie-
minēšanai sāgās. Piemēram, Njala sāgā minēti vi-
kingu sirojumi un jūras kaujas pie igauņu zemēm 
ap 1000. gadu, sāgā par Hokonu Labo vēstīts par 
vairākiem sirojumiem uz Kursu 10. gs. vidū, sa-
vukārt dāņu karaļu vēsturei veltītā Knitlingu sāga 
ietver stāstu par kādu sembu tirgotāju, kurš de-
vās tirgoties uz slāvu zemēm un Kursu, un ceļā 
viņam uzbruka kuršu flote. Olava Svētā sāgā mi-
nēts viņa sirojums Sāmsalā ap 1008. gadu. Stās-
tot par Upsalas konungu Eiriku Emundsonu, at-
zīmēts, ka viņš «katru vasaru bija bijis kara gaitās 
un braucis uz dažādām zemēm un pakļāvis sev 
Somiju, Karēliju, Estzemi, Kursu un plašus apga-
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balus austrumu zemēs, un vēl joprojām var re-
dzēt tos pilsvaļņus un nocietinājumus, kurus tas 
kādreiz bija cēlis». Līdzīgās toņkārtās, norādot uz 
Austrumbaltijas zemju atkarību no konungiem, 
rakstīta Ingvara Tālbraucēja sāga — Ingvars un 
Ānunds devušies pie zemgaļiem ievākt meslus. 
Tomēr šāda meslu atkarība neparādās arheolo-
ģiskajās liecībās un, ja vispār bijusi, visticamāk, 
saistīta ar veiksmīgu karagājienu laupījumu vai 
vietējo ciemu atpirkšanos no sirotājiem.

Karaliskās sāgas, kas veltītas Norvēģijas ko-
nungu vēsturei un kristīgās karaļvalsts tapšanai 
no 9. gs. beigām līdz 12. gs., min igauņus (sāmsa-
liešus) un kuršus ne tikai kā iespējamos pakļau-
tos iedzīvotājus, bet arī kā sirotājus, kas apdraud 
pašu skandināvu zemes. Piemēram, Haralda 
Hardrada (Bargā) sāga min Hokonu, kurš kļuva 
par dāņu konunga Svena «zemes aizstāvi pret vi-
kingiem — vendiem [t. i., ziemeļrietumslāviem], 
kuršiem un citiem austrumu vīriem, kuri Dānijas 
valsti ļoti postīja», savukārt Magnusa Labā sāgā 
kādā vietā uzsvērts, ka dāņu zemi posta vendi, 
kurši un citi «austrumu ceļa vīri». Pārsvarā šie 
draudi skāra dāņu zemi (ieskaitot arī mūsdie-
nu Dienvidzviedriju), bet vienā gadījumā minē-
ta zviedru zeme — Olava Trigvasona sāga stāsta, 
ka to posta kurši un somi. Iespējams, arī balti un 
somugri bija starp vēlākajos avotos minētajiem 
pagāniem, kas piedalījušies nozīmīgās zviedru 
Sigtunas pilsētas Melāra ezera krastā nopostī-
šanā 1187. gadā. Tomēr šīs liecības par baltu un  
somugru pirātiem nerada pamatu, lai lepni runā-
tu par kuršu vikingiem, kas pēc skandināvu akti-
vitāšu samazināšanās 12. gadsimtā būtu pārņē-
muši iniciatīvu un varu Baltijas jūras telpā. 

Sāgu liecības atrodamas arī Lundas arhibīskapa 
Absolona sekretāra Sakša (jeb Sakses), saukta par 
Gramatiķi (ap 1140—ap 1220), hronikas Dāņu vēs-
ture pirmajās deviņās leģendārajās grāmatās, kur 
iedvesmu dāņu prinča Hamleta traģēdijai vairā-
kus gadsimtus vēlāk smēlās Viljams Šekspīrs. Par 
Gramatiķi šā darba autoru iesauca pēcteči, no-
vērtējot viņa milzīgo erudīciju un devumu dāņu 
tautas un valsts slavinājumā. Sakša darba XI un 
XVI grāmatā minēti kurši un igauņi, pret kuriem 
karojuši dāņi, bet leģendārajā hronikas daļā kur-
ši, igauņi un lībieši parādās vairākkārt, piemēram, 
saistībā ar mītisko Bravelīnas kauju un dāņu kara-
ļa Jarmerika, vikingu Hadinga un viņa dēla Frodi 
sirojumiem Baltijas jūras piekrastē un Krievzemē. 
Hadings cīnījies gan ar kuršu karali Lokeru, gan 
iekarojis Helesponta valsts Dunas pilsētu, ko sa-
vulaik mēģināja saistīt ar Daugmali, taču, kā no-
rāda Ēvalds Mugurēvičs, tā meklējama Donas lej-
teces un Azovas jūras apkārtnē.

Pagāni, vilkači un dzintars
Vikingu laikmetā skandināvi labi iepazina Aus-
trumbaltiju, ko apliecina skandināvu importa 
priekšmetu atradumu lielais skaits ap lielajām re-
ģiona upēm — tirdzniecības ceļiem. Tiesa, vikingu 

laikmetā  skandināvu ģeogrāfiskie priekšstati par 
Austrumbaltiju joprojām bijuši ļoti vispārīgi, tur-
klāt viņu braucienu lielais mērķis bija Konstanti-
nopole un tālās Austrumu zemes. Savukārt baltu 
un somugru zemes, kuras no vikingu dzimtajiem 
novadiem šķīra tikai Baltijas jūra, viņus īpaši ne-
interesēja. Tāpēc tuvējā Austrumbaltija, it īpa-
ši tās iekšzeme, pat neskatoties uz regulārajiem 
skandināvu braucieniem pāri jūrai, bija joprojām 
neiepazīta. Iespējams, pirmais vēsturiski ticamais 
notikums ar kuršu un varbūt arī igauņu līdzda-
lību, kas plašāk atspoguļots rakstītajos vēstures 
avotos, ir tikai ap 1170. gadu notikusī Jarnlokas 
kauja pie Ēlandes salas — par šo notikumu stāsta 
gan Knitlingu sāga, gan Sakša Gramatiķa hronika.

Ne tikai skandināvi, bet arī ziemeļvācu kristī-
gie hronisti baltu un somugru zemes vēl krusta 
karu priekšvakarā joprojām saistīja ar svešo un 
nezināmo. Brēmenes Ādams par kuršiem sacījis, 
ka tiem «raksturīga pārlieka elku pielūgšana» un 
starp viņiem esot daudz gaišreģu un zīlnieku, pie 
kuriem dodas no visas pasaules, turklāt kuršiem 
esot daudz zelta un lieliski zirgi. Tā kā zeltlietas 
arheoloģiskajos pētījumos iegūtas ļoti reti, do-
mājams, hronista uzmanību piesaistījuši spožie 
bronzas izstrādājumi. Savukārt igauņi «pavisam 
nav pazīstami ar kristiešu Dievu, viņi pielūdz 
spārnotus pūķus, kuriem pat ziedo dzīvus cilvē-
kus, nopērkot tos no tirgotājiem; turklāt [viņi] vi-
sai rūpīgi pārbauda, lai uz upura ķermeņa nebū-
tu neviena plankumiņa, citādi, pēc viņu vārdiem, 
pūķi to atraidīs». (IV, 17)

Šiem priekšstatiem par Austrumbaltiju bija 
senas saknes, jo, lai gan, runājot Arnolda Spek-
kes vārdiem, «Austrumbaltijas ģeogrāfiskā atklā-
šana» notika jau mūsu ēras sākumā, pateicoties 
dzintara ceļa satiksmei no Baltijas jūras dienvidu 
piekrastes uz Centrāleiropu un Vidusjūras reģio-
nu2, plašāka komunikācija un informācijas aprite 
starp Romas impērijas un vēlākās latīņu kristīgās 
Eiropas daļu un Austrumbaltiju neizveidojās.

Vēl senākas rakstīto vēstures avotu ziņas par 
baltiem saistāmas ar aistu (Aestii) vārdu, par ku-
riem mūsu ēras 98. gadā rakstīja romiešu vēstur-
nieks Pūblijs Kornēlijs Tacits. Viņš atzīmēja gan 
aistu augsti attīstīto zemkopību, gan — un tas Taci-
ta interesi bija piesaistījis daudz vairāk — dzintara 
savākšanu, pēc tam pārdodot to romiešiem. Ais-
tu vārds, ar kuru tika apzīmēti rietumbalti, turp-
mākajos gadsimtos parādījās vēl dažas reizes — 6. 
gs. 20. gados tapušajā senatora Kasiodora vēstulē 
aistiem izteikta pateicība par viņu dāvāto dzintaru 
ostgotu valdniekam Teodoriham Lielajam, bet da-
žas desmitgades vēlāk Jordans gotu vēstures pār-
skatā aistus raksturoja kā miermīlīgus ļaudis, kas 
dzīvo pie Ģermāņu okeāna (Baltijas jūras), kur tos 
9. gs. «novietoja» arī Kārļa Lielā biogrāfs Einhards. 

Tajā pašā gadsimtā aistus un viņu tradīcijas, ie-
skaitot kremācijas apbedīšanas rituālus, tuvāk rak-
sturoja anglosakšu ceļotājs Vulfstans. Viņš ar ais-
tiem saprata rietumbaltu prūšu zemes, bet 13. gs. ar 
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to jau apzīmēja igauņus. Savukārt prūšu vārds pir-
mo reizi parādījās kāda nezināma mūka, ko dēvē 
par Bavārijas Ģeogrāfu, 9. gs. sastādītajā kartē. 

Mūsu ēras pirmajā gadu tūkstotī Austrumbal-
tija reizēm atzīmēta arī ģeogrāfiskajos darbos, 
piemēram, 2. gs. vidū tapušajā Klaudija Ptolema-
ja kartē mēģināts ieskicēt Baltijas jūras austrumu 
piekrasti, minot vairākas baltu etnokulturālās 
grupas, to skaitā galindus un sudāvus, iespējams, 
arī kuršus un sēļus. Apmēram 4. gs. tika sastādīta 
Peitungeras karte (Tabula Peutingeriana), kurā starp 
gandrīz 4000 ģeogrāfisko nosaukumu romiešiem 
zināmajā pasaules telpā atzīmēta kāda Sēļu upe 
(Fluvius Selliani), kas 19. gs. interpretācijās saistīta 
ar Daugavu, tomēr šāds tulkojums jāuztver pie-
sardzīgi, jo kartes informācija ir visai neskaidra. 
Kritiski vērtējami arī pētnieku centieni saistīt ar 
Baltijas zemēm dažus Sicīlijas karaļa Rodžera II 
galma arābu ģeogrāfa al Idrisī 1154. gadā sastā-
dītajā pasaules kartē minētos vietvārdus, piemē-
ram, Kolivan (Tallina), Barnu (Pērnava), Bvnv (Dau-
gava) un Mdswna (Mežotne). 

Pēc 10. gs. rakstītajos vēstures avotos parādās 
arvien detalizētāka, lai gan joprojām ļoti aptu-
vena un vispārīga informācija par senajām bal-
tu zemēm. Piemēram, Lietuvas vārds (Lituae) 
pirmo reizi parādās Kvēdlinburgas annālēs, tām 
pieminot Svētā Bruno mocekļa nāvi 1009. gada 
9. martā. Bruno nāve aprakstīta arī Merseburgas 
bīskapa, Bruno sekotāja un radinieka, Tītmara 
hronikā, par tās datumu gan norādot 14. februāri, 
kas varētu būt ticamāka versija.3 Tiesa, joprojām 
nav vienprātības par Bruno nāves vietu prūšu, 
lietuviešu vai jātvingu zemēs, kur esot devusies 
Bruno vadītā un ar Polijas karaļa Boļeslava Dros-
mīgā atbalstu organizētā kristīgā misija. 

Livonija — latīņu kristīgās Eiropas 
robežteritorija
13. gs. laikā paplašinājās Eiropas latīņu kristīgās 
civilizācijas ģeogrāfija — gan fiziskā un politiskā, 
gan reliģiskā un mentālā. Par vienu no jaunajām 
robežteritorijām, kurā saskārās virkne kultūru 
un reliģisko tradīciju, kļuva krusta karos dzimu-
sī viduslaiku Livonija. Rietumeiropas intelektuā-
ļi, pārsvarā baznīcas pārstāvji, šīs zemes gan bie-
ži skatīja austrumos izvietotās plašās Krievzemes 
kontekstā. To redzam arī divu angļu autoru 13. 
gs. vidū sarakstītajos darbos — Bartolomeja Angļa 
enciklopēdijā Par lietu savdabībām un Rodžera Bē-
kona Lielajā darbā. Pirmais no tiem Austrumbaltiju 
uzskata par Skitijas daļu, atsevišķi izceltās zemga-
ļu zemes novietojot «tuvējā Āzijā», bet to izcel-
smi saistot ar galliem. Savukārt lietuviešu zemes, 
kā raksta Bartolomejs, rezumējot arī neveiksmīgos 
krustnešu centienus pakļaut šīs teritorijas, aizsar-
gājot meži un purvi, tāpēc vasarā tās diez vai varē-
tu iekarot, vienīgi ziemā, kad ūdeņi aizsalst. 

Par baltu un somugru apdzīvotajām zemēm 
interese bija ne tikai latīņu kristīgās baznīcas mi-
sionāriem un tirgotājiem, bet arī austrumu kai-

miņiem. Tāpēc līdztekus Rietumeiropas autoru 
darbiem Austrumbaltija ar pieaugošu intensitāti 
kopš 11. gs. parādījās arī austrumslāvu Krievze-
mes rakstītajos vēstures avotos. Arī šajos darbos 
tās vēsturiskā ģeogrāfija nav atveidota precīzi, bet 
atšķirībā no Rietumeiropas autoriem austrum-
slāvu hronikās būtisks nav reliģiskais jautājums 
un grieķu katoļu ticības izplatīšana. Līdzīgi kā 
skandināvu sāgās, arī senslāvu hronikās baltu un 
somugru (kurus dēvē par čudiem) tautības minē-
tas kā meslu maksātājas. 

Nozīmīgākajā austrumslāvu hronikā Pagājušo 
gadu stāsts, kas sastādīta ap 1113. gadu, atzīmēti 
vairāki kņazu sirojumi uz čudu zemēm, ieskai-
tot Jaroslava Gudrā 1030. gada veiksmīgo kara-
gājienu un Jurjevas (mūsdienu Tartu) dibināšanu, 
kas uz trim desmitgadēm kļuva par slāvu atbal-
sta punktu igauņu zemēs.4 Arī 12. gs. krievu hro-
nikās minēti Novgorodas, Pleskavas un Poloc-
kas karagājieni, kas gan ne vienmēr bija sekmīgi, 
piemēram, 1106. gadā zemgaļi atvairījuši milzīga 
polockiešu karaspēka iebrukumu (tie zaudējuši 
9000 vīru), kam jauni iebrukumi vairs neseko-
ja. Toties igauņu un latgaļu, kā arī lībiešu zemes 
vēl 13. gs., neraugoties uz krustnešu ierašanos re-
ģionā, cieta no krievu sirojumiem, kas tika rīkoti 
meslu ievākšanai. Livonija jau no pirmsākumiem 
atradās dažādu reliģiju, kultūru un politisko un 
militāro interešu krustpunktā, turklāt šo robež-
teritorijai raksturīgo daudzveidību vēl vairāk pa-
stiprināja vietējo iedzīvotāju daudzveidība.

Baltijas jūras austrumu un dienvidu piekrastē 
krusta karu rezultātā izveidojās jaunas politiskās 
varas, saimnieciskās dzīves un sociālo attiecību 
struktūras, tika ieviesta kristīgā ticība. Tomēr gan 
Livonijā, gan Prūsijā vietējās sabiedrības vēl ilg-
stoši saglabāja pirmskristietiskās tradīcijas un re-
liģiskos priekšstatus. 

Par Austrumbaltijas vietējo iedzīvotāju reliģiju 
pirms krusta kariem nav daudz informācijas, ar-
heoloģiskās liecības atspoguļo tikai apbedīšanas 
tradīcijas un atsevišķus rituālus, savukārt rak-
stīto vēstures avotu autori (ja vispār pievērš uz-
manību šādām detaļām) pārstāv kristīgo pasaules 
uzskatu. Tāpēc par Austrumbaltijas vietējo iedzī-
votāju raksturīgu apzīmējumu arī pēc to formā-
lās kristīšanas kļūs «pagāni», kas vēl 16. gadsimtā 
«izceļas ar savu mežonību un necivilizētām pa-
ražām», savukārt Livoniju joprojām raksturoja 
kā zemi, kurā ir gan vilkači, gan «liels daudzums 
meža zvēru, jo tur ir vēl daudz mežu».5 Ê
1 Kursis A. Latvijas vietvārdi Zviedrijas rūnakmeņos. 
Ievietots: Archīvs, Nr. VIII, 1968., 79.—96. lpp.
2 Arnolds Spekke. Senie dzintara ceļi un Austrum-
Baltijas ģeografiskā atklāšana. Stokholma, 1956.
3 Baranauskas T. Lietuvos vasltybes ištakos. Vilnius: 
Vaga, 2000. 22.—24. lpp.
4 Повесть временных лет. Пер. и коммент. 
Д. С. Лихачева. 2-е изд. СПб.: Наука, 1996. 667 с.
5 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga, 1995. 
202., 111. lpp.

Andris Šnēvēsture Balti seno hronistu priekšstatos
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eseja

Tos 50 gadus Latvijā, kā zināms, sauc dažādi: par 
krievu laiku, par okupācijas vai Padomju Savienī-
bas laiku, tomēr visbiežāk dēvē vienkārši par pa-
domju laiku. Un šī apzīmējuma popularitāte at-
spoguļo to, ko mūsdienu sabiedrība saprot ar šo 
aizgājušo laikmetu. 

«Padomju laiks» ir visai neitrāls jēdziens un ne-
ietver sevī visu to negatīvo, ko okupācijas periods 
radīja un izraisīja. Šī it kā nevainīgā vārdiskā ne-
precizitāte dod iespēju ātrāk aizmirst padomju 
totalitārā režīma — viena no nežēlīgākajiem, bru-
tālākajiem režīmiem, kādi vien cilvēces vēstu-
rē pastāvējuši, — īsto dabu. To raksturo nežēlīgas 
represijas, Latvijas sabiedrības struktūras pilnīga 
pārveide, tradicionālās politiskās dzīves likvidāci-
ja, vērtību orientieru radikāla nomaiņa, totāla kon-
trole pār indivīdu. Konformisms, piemērošanās, 
dubultstandarti, likuma varas otršķirīgums kļuva 
par padomju pilsoņu dzīves neatņemamām sa-
stāvdaļām. 

Pamatus šodienas Latvijas sabiedrībai pārsvarā 
lika cilvēki ar totalitārās valsts pieredzi, un to lielā-
kā daļa vairāk vai mazāk bija sekmīgi sadzīvojusi ar 
okupācijas režīmu, nezinot nekādas citas alternatī-
vas. Padomju okupācijā augušajiem nebija skaidras 
izpratnes par režīma leģitimitātes tiesiskajām nian-
sēm, par to, cik daudz un ar kādiem mērķiem Lat-
vijā iepludināja PSRS pilsoņus, nebija skaidrs, kur 
melo, kur blefo un kur saka patiesību Komunistis-
kā partija un tās propagandisti. Vairums latviešu 
tomēr intuitīvi gluži skaidri definēja savu attieksmi 
pret slikto «krievu un komunistu valdīšanu».

Tomēr intuitīva uztvere nevar aizstāt pagātnes 
izvērtējumu, kas sniedz atbildes uz sabiedrībai no-
zīmīgiem jautājumiem. Daļa mūsdienu Latvijas ie-
dzīvotāju šos laikus paši nav pieredzējusi, savukārt 
daļai atmiņas par pagātni lēnām izgaist, un paliek 
tikai emocijas, atsevišķi fakti — dažkārt pozitīvi, 
dažkārt negatīvi. 

Kas notiks, ja šā laikmeta pētniecībai netiks pie-
vērsta adekvāta uzmanība? 

Par nacistu režīma briesmu darbiem Otrā pasau-
les kara laikā Latvijas teritorijā un to, ka tā tiešām 

bija okupācija, šaubas nepastāv. Par padomju oku-
pācijas laiku gan tā apgalvot nevar. Cilvēks, kurš 
pirms gadiem apmeklēja Okupācijas muzeju, attie-
cīgajā ekspozīcijas daļā varēja iepazīties ar šā pe-
rioda kultūras un industriālajiem sasniegumiem. 
Lai gan ekspozīcijas autori sniedza arī kontekstu, 
tas tomēr izplūda materiālo liecību bagātībā un 
krāsainībā. Tātad — kāds režīms, kāda okupācija! 
Piebildīšu, ka tagad ekspozīcija ir mainīta un stāsta 
par to, kas bija okupācija un totalitārais režīms, ne-
vis demonstrē sasniegumus stāstā «Padomju Lat-
vijas vēsture».

Klajā tiek laistas grāmatas, pārpilnas ar nekritis-
ku nostalģiju: ak, aizgājušo gadu šarms! Arvien po-
pulārāki kļūst padomju okupācijas laika kinoma-
teriāli (sevišķi stilīgie, gaišie, ak, tik nevainīgie 60. 
gadi!), kuros, protams, nav atspoguļotas nedz re-
žīma skarbās negācijas, nedz kritizēts vai analizēts 
padomju totalitārisms. 

Diemžēl līdzsvara nav. Nav visaptverošu pētīju-
mu ne par režīma kultūru, ne par nacionālo poli-
tiku, ne par industrializāciju, ne par ļoti daudzām 
citām tēmām padomju okupētajā Latvijā. Par do-
minējošo avotu kļūst gaistošās laikabiedru atmi-
ņas, ar kuru palīdzību spēkā tiek uzturēti sabied-
rības kopējie priekšstati, kuriem cauri tomēr vijas 
konkrētu paaudžu jaunības izjūtas. Neatkarīgi no 
piedzīvotā skaidrs, ka zāle tad bija zaļāka.

Tieši tāpēc, ka tagadējie trīsdesmitgadnieki pa-
domju iekārtā paši nav dzīvojuši, vēsturnieki pie-
ļauj — pēc 10—20 gadiem var sākties padomju re-
žīma idealizēšana, jo komunistiskās ideoloģijas 
pamatā ir utopija — sapnis par ideālu politisku ie-
kārtu, kurā visas problēmas tiek atrisinātas. Tas at-
kal un no jauna var izklausīties pievilcīgi.

Padomju okupācijas laika pētniecība (izņemot 
represijas) pašlaik nav definēta kā Latvijas valsts 
prioritāte, bet tādai tai vajadzētu būt, jo bez siste-
mātiska atbalsta jaunu pētnieku darbam nevar ras-
ties monogrāfijas un diskusijas, kuras spētu padzi-
ļināt mūsu kopējo izpratni par šo vēstures periodu.

Nesenā VDK ēkas jeb Stūra mājas fasādes pār-
krāsošana rāda, cik būtiska arī šodien ir adekvāta 
pagātnes izpratne. Okupācijas varas simbols mai-
nīja krāsu, kā lasāms medijos, pēc viena cilvēka — 
valsts iestādes vadītāja — iniciatīvas, kurš publiski 
paudis labticīgu pārliecību, ka ar krāsošanu vien 
nams var pārdzimt citā kvalitātē un ka tā tam jā-
notiek. Vai pagātni tiešām ir iespējams pārkrāsot, 
nozieguma vietā veicot kosmētisko remontu?

Un tā no sabiedrības atmiņas lēnām, pakāpe-
niski izzūd totalitārā režīma noziegumi, nebrīvī-
ba, galu galā, pats neatkarīgās Latvijas okupācijas 
fakts. Vai daudzi cilvēki apzinās, ka vēl pirms 30 
gadiem dzīvojām valstī, kuras tuvākā gara radinie-
ce bija Ziemeļkoreja? 

Uzdrošinos apgalvot, ka profesionāla, mūsdienī-
ga zinātniska monogrāfija par padomju okupāci-
jas gadiem mūsu sabiedrībai un valstij tās simtga-
dē būtu daudzkārt noderīgāka nekā daudzie raksti 
par Latvijas dibināšanas laikmetu. Ê
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