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Ar ceturto — ziemas — numuru Domuzīme no-
slēdz pirmo iznākšanas gadu. Turklāt, pateico-
ties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam, 
arī 2016. gadā klajā nāks četri žurnāla numuri. 

Jaunākais Re:Baltica pētījums liecina, ka Bal-
tijas valstīs turpina pieaugt interneta portā-
lu auditorija, un tiek runāts par jaunu lasītāju 
paaudzi, kura pirmo priekšstatu par medijiem 
jau guvusi no mobilajiem rīkiem, nevis tu-
rot rokās un lasot papīra izdevumus. Ir novē-
rots, ka kaimiņvalstī Igaunijā un citviet Eiropā 
pat jauni un tehnoloģijās ļoti ieinteresēti cil-
vēki joprojām pērk un sabiedriskajā transpor-
tā lasa dienas laikrakstus un žurnālus, turpre-
tim Latvijā šādas ainas diemžēl redzamas reti.  
Iespējams, tam ir zināms sakars ne tikai ar lat-
viešu drukāto mediju kvalitāti, bet arī ar vēl 
kādā nupat veiktā pētījumā secināto. Latvie-
šiem Latvijā esot ļoti augsts mentālās atvērtī-
bas līmenis, un tam līdzās — viņi zemu vērtē-
jot savu nacionālo identitāti. Varbūt tas nozīmē 
arī to, ka mūsdienu latviešu sabiedrībai var ie-
stāstīt gandrīz jebko un psiholoģiskā ziņā kļūs-
tam par vieglu upuri gan mārketologiem, gan 
polittehnologiem un hibrīdkara stratēģiem. 
Pret tamlīdzīgu virzību un lietu kārtību nav 
citu zāļu kā vien kritiskās domāšanas un 
spriestspējas pilnveide un asināšana. It īpaši 
tad, ja šķiet, ka pietiek ar emocijām īpašos sa-
viļņojuma brīžos vai teicamu intuīciju, pie-

ņemot lēmumus. Dziesmu mums ir daudz, un 
dziedot var «uztaisīt dūšu», bet ne saprātīgs 
cilvēks, ne nācija nevar ilgstoši iztikt bez spē-
jas formulēt savas emocijas un izjūtas vārdos. 
Zudušo līdzsvaru starp jūtām un prātu Latvi-
jas sabiedrībā nepieciešams atjaunot, un Domu-
zīmes redakcija šajā darbā vēlas dot savu artavu. 
Žurnāla lasītājus uzlūkojam kā domubiedrus, 
kuriem svarīgi gan latviešu rakstniecības un 
jaunāko laiku vēstures izpētes procesi, gan ref-
leksija par sevi un līdzcilvēkiem, par pagātni un 
laiku, kurā dzīvojam — katrs savā privātajā ie-
domu pasaulē un tomēr kopīgajā realitātē.  

Domuzīmes moto paliek nemainīgs: turpini 
lasīt! Ê

Žurnāla Domuzīme redakcija

Ja tā padomā

Jānis Vādons, Mārtiņš Mintaurs, Rudīte Kalpiņa, Osvalds Zebris. Foto – Kristaps Kalns
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Artūrs Snips ir 
rakstnieks, scenārists 
un publicists. Dzimis 
Galējos ziemeļos 
izsūtīto nometnē. 
Šā gada novembrī 
apgāds Zvaigzne ABC 
laidis klajā viņa stāstu 
krājumu Stāsti laika 
logos. Top nākamā 
grāmata Klejojumu 
apokrifi.

proza

1972. gadā Rīgā, Ādmiņu ielā 13, ar ziemeļu on-
kuli Ivanu skaldījām pagalmā malku un pīppau-
zēs pļāpājām. Pusotrstāva kociniecē bija krāsns 
apkure, un rudens pusē, kad pieveda zāģētus 
malkas bluķus, dažas dienas bija jāatvēl malkas 
skaldīšanai. Pēc pāris gadiem safrizēju Ivanonku-
ļa garo stāstu kaut cik literārā formā un pat grasī-
jos nest Ēvaldam Vilkam uz Literatūru un Mākslu, 
bet pārdomāju. Pārlieku jau džeklondonisks tas 
bija iznācis. Šodienas acīm skatot, to palaboju, 
atstājot vien Galējo ziemeļu sajūtu, kas bija izvei-
dojusies, cilvēkiem pierodot dzīvot un izdzīvojot 
kā Hatangā, tā tālajās ziemeļu faktorijās.

Autors

Viņš apsēdās pie galdiņa, kas bija sanaglots no 
vecām taras kastēm, nolika priekšā līdz pusei ar 
spirtu pielietu divsimtgramnieci un lielu ameri-
kāņu konservu bundžu ar dzeršanai nolīdzinā-
tām malām. Ar to viņš bija pasmēlis upes ūdeni 
no dzertuves stūrī stāvošās metāla mucas. Sauca 
viņu par Ivanu. Melnīgsnēju seju, izriestām acīm 
un gausām, prātīgām roku kustībām — tām dzī-
voja līdzi viss druknais augums, un, likās, ska-
nēja pat tikko dzirdami krakšķieni kā slikti saeļ-
ļotā mehānismā. Viņš bija krievs, lai arī sibīriski 
tumsnēja izskata pēc viņu varētu noturēt par dol-
ganu vai nganasanu. Varbūt tādēļ Ivans necieta 
savā tuvumā vietējos. 

Dzert vienam viņam nepatika. Patumšajā bara-
kas telpā bija vēl četri šķībi greizi no taras kastēm 
sanagloti galdiņi. Pie viena no tiem sēdēja briežu 
gans dolgans Arhims Habajevičs, ko gan tā sau-
ca vienīgi specnometinājuma daļas darbinieki un 
augstāka pilsēteles priekšniecība. No sākta gala 
bija iegājies, ka visus vietējos sauca vai nu par Ni-
kolajiem vai Ivaniem, pieliekot klāt kādu rakstu-
rīgu apzīmējumu. Arhims Habajevičs bija Vecais 
Nikolajs, bet tas vairs neizskatījās pēc kompan-
jona iedzeršanai — glāze priekšā bija tukša, acis 
pievērtas, un, galvai klanoties, retās, smailās bār-
das gals pa brīžam grima priekšā esošā amerikā-
ņu konservkārbas dzerambundžā. 

«Pagaidīsim,» Ivans nosprieda un novilka briež-
ādas kažoku. Dzertuvē bija silts. Ārā arī bija silts. 
Telpas vienīgais, pazemais logs saulē kusa, ūdens 
tecēja uz grīdas, un augšējās rūtīs varēja redzēt 
pavasarīgi zilas debesis, sagūlušajās kūstošā snie-
ga kupenās neglīti melnu, izgāzušos nolikta-
vas sētu un aiz šās puses nogāzes — tur tālu, kur 
kā svītra melnēja pirmo uzplūdu josla — viņējo 
krastu. Mihejevs atcerējās savu Sibīrijas draugu 
Geincu. Pavasaris šogad bija steidzīgs, steidzās 
arī zvērādu mednieki, jo bijuši gadi, kad palikuši 
līdz laivām — prieka pamaz, pašiem bezdarbība 
tundrā, sagādes kantorī sagaida ar lamām, un, ja 
citiem trāpījies veiksmīgs gads un sagādes plāns 
izpildīts, pieņēmēji kļūst piekasīgāki, un par pir-
mās šķirās cenu ne visas ādiņas var nodot.

 
Mīksti noklaudzēja ar briežādu apsistās dur-

vis. Pabīdījās sānis maisu drēbes aizkars durvju 
priekšā, un parādījās cilvēks. Brūnu brieža ma-
zuļa cepuri galvā, briežādas mētelī un pelēkiem 
velteņiem kājās. Viņš noskatīja snaudošo vietējo 
ganu, piegāja pie Ivana galdiņa, noņēma cepuri 
un apsēdās.

— «Amerikanka» no Ždaņihas ziņoja, ka Miša 
vēl nav galā. No rīta agrumā aizbrauca, bet vēl 
nav, — pienācējs teica.

Par «amerikankām» vietējie un nometinātie 
sauca rācijas, kas amerikāņu kravās parādījās īsi 
pēc kara. Iesākumā bija visai maz zināšanas, kā 
tās darbināt, bet, piepalīdzot vāciešu karagūstek-
ņiem, kas būvēja Hatangā lidlauku, rācijas sāka 
strādāt, un varēja sazināties vismaz ar tuvākajām 
faktorijām.

— Iedzersi? — Ivans pajautāja. Ienācējs gribē-
ja atteikties, bet laikam atcerējās nāciena iemeslu 
un piekrītoši pamāja.

Vīri iedzēra, aizdzēra, nokoda pa kumosam no 
nolauzta rupjmaizes ķieģelīša un laiciņu sēdēja 
klusēdami.

— Tu zini, Ivan, man tāda nelāga dūša. Miša 
jauns puika, nepieredzējis knēvelis. Ka tik kas 
nav gadījies...

Ivans neko neatbildēja. Košļāja maizes gabalu, 
ilgi, cītīgi skatījās šā tā sanaglotajā galdiņā. Tad 
pabīdīja savu glāzi uz pienācēja pusi.

— Paņem vēl vienu, — teica.

Dokumentāls stāsts

Naktīs 
lai suņi 
paliek ārā 

Artūrs Snips



Saprotu 
jau, ka 
pievoldznieki 
nav tie, kas 
no Vācijas, 
bet nu 
nepatīk un 
nepatīk
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Pienācējs, kas bija faktoriju apgādes priekš-
nieks, visai veikli piepildīja glāzi, iesmēla arī ūde-
ni un nolika Ivana priekšā uz galdiņa. Noskatī-
jies, ka Ivans iedzer, jau uzstājīgāk paprasīja:

— Nu kā? Brauksi?
Ivans ieskatījās priekšniekam acīs. Klusi pie se-

vis nolamājies, aizkoda.
— Divas pudeles, — teica. — Jāņem Koļa līdzi. 

Laiks nav tāds, lai viens brauktu. Un tu arī, draņ-
ķa priekšnieks, puišeli dzini reisā! Balka vismaz 
tīra?

 
Ivans izgāja ārā, uzmeta skatienu upes klaidam 

ar vieglām krastūdens joslām un nospļāvās snie-
gā. Apgādes priekšnieks iztapīgi spiedās klāt un 
centās kaut ko skaidrot un pat pamācīt, bet Ivans 
maz vai klausījās. Aizpīpēja un, pamājis atvadām, 
gāja uz kādu no kopmītnes mājām blakus divstā-
vīgai koka viesnīcai attālāk no upes ostas.

Kopmītnes bija gara, zema, netēstiem dēļiem 
apsistā mājā līdzās «Ribkopa» kantorim. Strādā-
ja pilsēteles elektrības dīzelis, un dažā logā dega 
gaisma. Ienācis telpā, Ivans apsveicinājās, piebī-
dīja sev krēslu un apsēdās. Vīri turpināja sist kār-
tis. Galda vidū bija pudeles un alumīnija šķīvis ar 
drāztām saldētas zivs sloksnēm uz tā. Iemērkuši 
sloksnes trauciņā, kurā bija stiprs etiķa, sāls un 
piparu šķīdums, vīri tiesāja ēdamo. Noslaucīju-
ši pirkstus gar vateņbiksēm, kuras bija spīdīgas 
no motoreļļas plankumiem, kas, likās, pat telpā 
atstāja motoru dzinēju smārdu, vīri atkal ņēma 
rokās kārtis.

Ivans izvilka no kabatas pudeli un nolika uz 
galda. 

— Koļ, met mieru. Būs jābrauc.
Par Koļu dēvētais, tikpat drūms un nerunīgs 

kā Ivans, krieviski rupji nolamājās, piesaukdams 
māti un stulbo priekšniecību, kurai būtu jāno-
griež daži svarīgi dzīves orgāni, kas atrodas starp 
kājām.

— Sagādnieks ar mums laikam baidījās runāt. 
Aizsūtījis uz Ždaņihu mazo Mišu. A ko tas pui-
šelis, ko liek, to dara... Ķezā būs, ne upi lāga zina, 
ne tehniku!

Neko nerunājot, vīri savāca uz galda izmētātās 
kārtis. Salēja spirtu un iedzēra. Mērca piparota-
jā šķīdumā saldētās zivs sloksnes un tā ikdieniš-
ķi pārmija kādu vārdu par degvielu visurgājējam 
un kravas balku, kas uz pavasari prasītos pēc re-
monta.

Ostas reidā iesaluši stāvēja trīs lielāki kuģi, ar 
kuriem rudenī no lejteces bija pievestas jūras pē-
dējās kravas. Pavasarim nākot, tie bija jāizcērt un 
jāievelk līčos aiz Hatangas, lai trīsmetrīga biezu-
ma ledus, no augšteces nākot, neaizrautu līdzi uz 
jūru vai sliktākā gadījumā nesamīcītu savās ledus 
ķetnās.

Polārā diena maija vidū vēl necik nesildīja, lai 
gan saule vairs nenoslīdēja aiz apvārkšņa, un 

naktīs nācās klāt ciet logus, lai cilvēki varētu iz-
gulēties un citrīt celtos garās dienas darbiem.

 
Visurgājējs šķērsoja seklo krastūdens joslu 

un iebrauca tālāk upes vidus mazliet saguluša-
jā sniegotajā laukā. Vīri pazina upi. Ivans sēdē-
ja pie stūres svirām. Vēl nebija tik daudz atkusis, 
lai sākumā viņi neturētos pie iebrauktajām slie-
dēm, kas pēc dažām nedēļām pirmās izkusīs un 
kļūs bīstamas. Neko daudz viņi nerunāja, pa brī-
žam ieņēma malku spirta, sīki aizkoda un ierastu 
skatu lūkojās sniegotajā līdzenumā. Pa trasi bija 
braukts simtām un simtām reižu, pirmie divdes-
mit kilometri bija ierasti un vienkārši, ledus kla-
jums plētās plašāks, viņi pagriezās tuvāk gandrīz 
piecus kilometrus platās upes kreisajam krastam, 
jo no labās puses pietuvojās Ždaņihas purvāji, 
kur cauru gadu verda karstie avoti un ledus bija 
nedrošāks.

Orientējās viņi pēc sopkām un pirmoreiz ieru-
nājās pēc labas stundas ceļa un pēc kārtējā spirta 
mēriņa. 

— Nepatīk man, ka bračs pie vācietes Marijas 
piestaigā, — Koļa prātīgi sacīja. — Saprotu jau, ka 
pievoldznieki nav tie, kas no Vācijas, bet nu nepa-
tīk un nepatīk. Vells zina, kāpēc...

Koļa ilgu brīdi klusēja, pirms piebilda:
— Nu, tīrīga... un mājās sakopts, bet ne kā pie 

mums. Citādi viss ir, bet bračkam patīk. Eh, ko 
tur teiksi...

Koļa gribēja vēl ko piebilst, bet atmeta ar roku.
Ivans paskatījās ceļa biedrā. Nokremšļinājās.
— Kas tev par daļu, — miermīlīgi sacīja. — Lai 

precē kaut vai komisāra meitu! Pats varēs mūsē-
jos uzraudzīt. Ar stroķi staigās! Kas tev nepatīk 
vāciešos? Paskat, kādu lidlauku uztaisīja... Regu-
lāri reisi būšot uz Igarku un Duģinku. 

— A mums vajag, lai te vēl vairāk gudrinieku 
priekšnieku sarodas? Paši esam priekšnieki.

Koļa nospļāvās uz visurgājēja kabīnes grīdas. 
Sagramstīja aizmugurē pusstopu.

— Pa druskai! — Ivans teica. — Paraug, node-
gušās sopkas stūris parādās. Izkāp, aizstaigā līdz 
mazajai iztekai no purviem, paraugi, kā tur ledus. 
Izskatās, ka plūst jau pāri... 

Vēl metrus piecdesmit nobraucis, Ivans aptu-
rēja visurgājēju. Viņi abi izkāpa, un Ivans noska-
tījās Koļu aizejam uz purvāju pusi. Ledus trasi 
Ivans pazina kā savus piecus pirkstus. Nelielas 
sopkas, izskalotās sopku kraujas, upīšu ietekas, 
starpsopku ielejas, kas aiztiecās tālumā, kur kaut 
kur sākās maz pazīstama kalniene, uz kurie-
ni pirms gadiem sešiem septiņiem ar kuģīti bija 
vedis ģeoloģisko ekspedīciju. Puiši nebija muļķi, 
uzreiz saprata, ka kompasus var mest krūmos, un 
vairāk uzticējās vecā briežu gana teiktajam. «Ne-
cik ne laba vieta,» tas pabieži atkārtoja, bet sava 
zināšana viņam bija.

 
Koļa atgriezās pēc labas pusstundas. Tālīnās 

sopkās jau bija ieķērusies polārās dienas novaka-



Puisis 
atkūlās. 
Pārsalis... 
Dzirdījām 
un sildījām. 
Guļ pie 
saimniecības 
vadītājas 
Mildas tantes 
viesu gultā 
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ra gaisma, kad saule slīdēja virs apvārkšņa, ielejas 
atstājot puskrēslā. No ceļa aizelsies Koļa apsēdās 
uz visurgājēja kāpurķēdes. Izvilka papirosu paci-
ņu un aizpīpēja, viegli trīcot pirkstiem. Un labu 
brīdi klusēja.

— Tā, kā tu teici, upe sāk atdzīvoties... — beidzot 
bilda. — Pilnīgi tā, kā tu teici. Vajadzēs palaist tu-
vāk kreisajam krastam un Ždaņihā iebraukt aiz 
nobrukušās sopkas.

Nervozi košļādams papirosu, Koļa apgāja vi-
surgājējam un ierāpās kabīnē. Iekārtojies līdzās 
Ivanam, pastiepa roku pēc spirta un ieņēma 
krietnu mēru. Nenoturējās un ielēja vēlreiz sev, 
un tikai tad pasniedza glāzi Ivanam.

Viņi vēl brīdi sēdēja klusēdami. Ivans iedomā-
jās par jauniņo Mišu un priekšniecību, kurai ne-
bija ne mazākās jēgas no upes pavasaros un vis-
pār no ziemeļu dzīves. Un tad Koļa sāka lamāties. 
Jēli, necenzēti, kā nu viņš prata un kā bija apguvis 
savā nebūt ne īsajā dzīvē.

— Vella pakaļa un izrūnāmā priekšniecība! 
Sūds un ķemertiņš! Tas knēvelis Miša, nedataisī-
tais varonis, bija dzinies pa taisno. Liels lasmenis 
taisni pie augšas avotiem un labi redzamas visur-
gājēja sliedes uz turieni. Ko vairāk? Neko vairāk... 
Pilnīgi pakaļā! Braucam...

Ivans brauca. Izmeta plašu loku uz kreisā kras-
ta līdzenajām pļavām, kur vasarās Ždaņihas vīri 
bija iemanījušies pļaut zāli un vest tos piecus 
kilometrus pāri upei, lai būtu ziemai tām pāris 
govīm, kas zvejas kolhozā bija. Tikai iepretim 
divsimt metru augstajai nobrukušajai sopkai pa-
griezis visurgājēju uz labā krasta pusi, Ivans ie-
runājās:

— Varbūt izķepurojies, ja durvis bija vaļā. Man 
pašam reiz nācies... Cik te pa taisno līdz Ždaņi-
hai. Labas pusstundas gājiens. Viss atkarīgs, cik 
ilgi ūdenī.

— Diez zin, — Koļa piekrita pat ar tādu vieg-
lu cerību balsī. — Pie krasta jau vairs nav ziemas 
upe. Mīnusos nebūs.

Ivans izvēlējās vietu, kur krastūdens josla bija 
šaura un sekla, un uzbrauca smilšainajā krastā. 
Sādžā, kur bija ducis uz steķiem virs mūžīgā sasa-
luma sabūvētu mājiņu, kūpēja daži skursteņi. Pie 
veikala ieejas stāvēja briežu jūgs ar četriem brie-
žiem un nartas. Laikam sadzirdot visurgājēja mo-
tora rūkoņu un suņu rejas, kāds iznāca pretim.

Ivans apturēja visurgājēju turpat centrā pie vei-
kala. Vīri saskatījās un kāpa ārā. Sagaidīja viņus 
zvejas kolhoza priekšsēdētājs Verveins Kārlis. 
Noskatīja vīrus un, sīki nosmīnējis, sacīja:

— Puisis atkūlās. Pārsalis... Dzirdījām un sildī-
jām. Guļ pie saimniecības vadītājas Mildas tantes 
viesu gultā.

Vīru sejās nemainījās ne vaibsts. Ivans paskatī-
jās kolhoza priekšsēdētājā, kas bija Pievolgas vā-
cietis, un tā neparasti krekšķinoši ieteicās:

— Tad nu... labi. Spirts tev ir? Vienu divsimt-
nieci... 

Satīstījusies vatenī, iznāca saimniecības vadītā-

ja Snipes tante, ko kolhozā dēvēja par vella ve-
ceni. Pikti noskatīja atbraucējus un tikpat pikti 
nostrostēja:

— Ko tad jūs laidāt puiku vienu! Ivan, tev vis-
maz prāts ir? Pieauguši vīri, bet kā mazi bērni...

Vīri paraustīja plecus, bet neko skaidri neatbil-
dēja, tik vien tā paklusi norūca:

— Mēs tak, nu... ja.
— Kurš ta, dieviņš? Biju domājusi par tevi la-

bāk, Ivan...
Vīri pacietīgi uzklausīja saimniecības vadī-

tāju, bet neko pretim neteica. Kad Mildas tante 
bija aizgājusi, no veikala iznāca priekšsēdētājs, uz 
visurgājēja kāpšļa nolika divas glāzes un salēja 
spirtu. Pēc tam visi trīs aizpīpēja.

— Sazinājos ar Hatangu, — Verveins teica. — Lai 
jūs puiku vedat uz Hatangas slimnīcu. Mums jau 
Arhips, izsūtītais dakteru profesors, pats gudrs, 
bet ar zālēm viņam ir švaki. Tas arī saka, ka jāved.

— Domā, palīdzēs? — Koļa pajautāja. 
Priekšsēdētājs paraustīja plecus. Pēc brīža pie-

bilda:
— Tēju iedevām. Glāzi spirta. 
— It kā nav ziemas ūdens, — Ivans nenoteikti 

sacīja. — Bet kas zina, cik ilgi bija ūdenī.
— Spirtu pirms tam vajadzēja ieņemt, — Koļa 

iejaucās, — tagad jau par vēlu, ja asinis sarecēju-
šas. Reiz rudenī, kad pēdējais kuģis uz jūru gāja, 
Švīds ar pāris puišiem un mans bračs pa to kuģa 
ūdens ceļu nez ko brauca no Novolietavas uz 
pilsētu. Jau pie pašas iebraukšanas Hatangā laiva 
apgāzās uz mutes. Puišus izvilka, sasildīja. Tēja, 
spirts, sarīvēja arī. Bet viens pēc otra aizgāja. Ti-
kai bračs palika dzīvs. Pirms tam bija kārtīgi ie-
ņēmis, dzērājam asinis tik ātri nesarec. Tā ir.

Stāstā nebija necik optimisma. Arī Koļa sapra-
ta, ka varbūt nevajadzēja stāstīt, bet viņš gribēja, 
kā labāk. Tāpēc, vainīgs juzdamies, piebilda:

— Nav ko vilkt laiku. Raujam uz slimnīcu. Tur, 
kur braucām, sliedes vēl būs labi redzamas.

Viesu istabā vīri iedzēra pa stipras tējas glāzei. 
Sievas satuntuļoja Mišu, kas jutās it kā vainīgs 
un, acis nepaceļot, ļāvās rūpēm. Kad vīri iesēdās 
kabīnē un Mišu noguldīja briežādās aiz sēdek-
ļiem, Verveins aizkorķēja pusizdzerto pudeli un 
ielika Ivanam līdzās visurgājējā. Kad viņi bija iz-
braukuši viņā pusē uzplūdu joslai, Ivans atska-
tījās. 

Uz krasta kraujas ieplakā starp divām sopkām 
stāvēja sādžinieki, gadiem pazīstami Pievolgas 
vācieši un latvieši. Reizi trijos mēnešos viņiem 
bija jāuzrādās vietējā prokuratūrā, bet tālā konti-
nenta likumi Hatangā gan tika saņemti, bet stip-
ri maz ievēroti. Hatangā bija izveidojusies sava 
republika, kas dzīvoja pēc saviem likumiem. Bet 
Ivans par tādām vienkāršām lietām nedomāja, 
viņš veda cilvēku uz slimnīcu, sāka piesalt, un 
kaut kur lielo purvāju malā zem ledus zivis baro-
jās ar pēckara gadu dārgajiem miltiem. Ê

1973., 2015.
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proza

Māja grima tumsā. Nospiedusi durvju rokturi, 
Alise spēra soli un...

— Fuck! — paklupa pār kaut ko mīkstu un ar 
blīkšķi nogāzās uz grīdas. Berzēdama sasisto el-
koni, viņa atskatījās. Tumsā gulēja kaut kas melns 
un garens. 

Mobilā telefona blāvi zilajā atspīdumā Alise ie-
raudzīja pelēku, bārdainu seju. Acis bija iekritu-
šas un aizvērtas, mute — vaļā. 

— Ei! — viņa uzsauca. Svešais nekustējās.  
Alises prātā sāka virknēties seriālā CSI redzē-

tas ainas ar līķiem. Svarīgākais — tos nedrīkstēja 
aiztikt, lai neiznīcinātu pierādījumus. Vai tiešām 
būs miris? 

— Ei! — Alise uzsauca vēlreiz. Pašas balss iz-
klausījās sīka un pīkstīga. Te nu bija drosmīgā iz-
meklētāja Alise. 

Pirksti drebot spieda taustiņus un nevarēja trā-
pīt. Kāds, pie velna, bija tas numurs? 119? 112? 
Vai vienkārši 02? 03? Pēkšņi potīti sagrāba auk-
sta roka. Telefons aizlidoja tumsā, Alise spiegda-
ma centās izrauties. 

— K-kāpēc tu r-rausties? — atskanēja šļupstoša 
balss. Alise atskatījās. Laikam tomēr nav mironis. 

— Tu turi manu kāju! — viņa uzbrēca. Tvēriens 
atslāba. 

— Gribēju p-pieturēties, lai p-pieceltos. — Sve-
šais neveikli, gar sienu turēdamies, slējās kājās. 

— Atradis, pie kā turēties, — Alise noburkšķēja 
un sāka taustīties pēc pazaudētās mantas. Bailes 
bija pārgājušas, viņai pat kļuva žēl nenotikušās 
līķa epopejas. — Paklau, tev ir telefons? 

— Nu, ir. Samsungs. Tīri labs. Brālis uzdāvināja. 
— Pie kājas, kas tev to dāvināja. Piezvani man! 

— Alise komandēja. 
— K-kā es varu piezvanīt, ja tevi nepazīstu! Es, 

p-piemēram, esmu Edgars... tu? 
— Es, p-piemēram, esmu Alise, — viņa mēdījās. 

— Te nav nekāds iepazīšanās birojs. Zvani, lai varu 
redzēt, kur tas aizlidoja. 

— Aizlidoja? Viņš tev ar spārniņiem? 
— Asprātis. Tu beidzot zvanīsi?
— Ak, tā... labi... — svešais neveikli taustījās pa 

kabatām. Alise izķēra aparātu viņam no rokas un 
drīz vien kaktā atskanēja skarba melodija. 

— K-ko tu t-te vispār dari? — Edgars telefona 
gaismā bija ieraudzījis krēslu un mērķtiecīgi grī-
ļojās uz tā pusi. 

— To pašu es varētu prasīt tev, — Alise atcirta. 

Mājai vajadzēja būt tukšai un aizslēgtai. Viņa bija 
plānojusi te atrasties tikai īsu mirkli, tad uzreiz 
doties uz Fonteinu, iejukt ballītes barā un izlikties, 
ka bijusi tur visu vakaru. Nevienam nevajadzē-
ja viņu te redzēt. Tagad nāksies tikt galā ar kaut 
kādu bomzi. 

— Es p-pirmais pajautāju. 
— Un šī ir mana māja!
— Uhū! — Edgars izsaucās. — Necik labi tu par 

to nerūpējies, ne?  
— Kas tev par daļu. Tu neatbildēji uz jautājumu. 
— Ko es t-te daru? Nezinu. N-nu, mēs šodien 

pie Anša svinējām. Ziemassvētki taču. Anša sie-
va bija sašmorējusi visādus cepešus. Viņa gan ir 
laba, tā Anša sieva... Nevienam vēl negribējās iet 
mājās, un Ansis izvilka kaut kādu vecu brendiju... 
tad... vairs lāgā neatceros. Laikam biju nolēmis iet 
mājās, bet izskatās, ka esmu nokļuvis nevis savās, 
b-bet tavējās. 

— Durvīm vajadzēja būt aizslēgtām. — Alise de-
vās pārbaudīt. Durvju stenderē rēgojās milzīgs 
izdrupis robs. Edgars bija sekojis un tagad lūko-
jās viņai pār plecu. Dīvaini — no viņa vēdīja diez-
gan patīkams odekolona aromāts. Protams, arī 
alkohola. 

— Es to neizdarīju, esmu pārliecināts, ka tās jau 
bija vaļā, — viņš taisnojās, rādīdams uz izlauzta-
jām durvīm.

Laternas gaismā Alise nopētīja svītraino šal-
li viņam ap kaklu, melno mēteli, tīri pieklājīgos 
zābakus.

— Tev tātad ir, kur dzīvot, — viņa konstatēja. 
— K-ko? — Edgars brīnījās. — Nē, es neesmu 

bomzis, ja tāds bija tavs jautājums. 
— Jauki. Tad jau tu vari labi veikli šo māju atstāt 

un doties uz turieni, kur gaida tavas sievas šmo-
rējumi un bērni raud pēc tēva un dāvanām. — 
Kaut gan tam vairs nebija nozīmes. Šovakar viņa 
tāpat to nepaveiks.  

— Man nav bērnu. 
— Labi, vienalga, tik un tā dodies. 
— Kā tad tu te paliksi viena tumšā mājā ar va-

ļējām durvīm? 
— Vai izskatās, ka te ir ko zagt? 
«Tā ir pat labāk,» viņa domāja. «Nebūs šaubu, 

ka te varēja ienākt jebkurš.»
— Un kur tad tavas lelles bārbijas, tavi brāļi, 

māsiņas, tava eglīte? Neizskatās, ka tu būtu te 
labi iekārtojusies. 

Alise juta, kā vaigos kāpj dusmu sārtums. Tas 
bija neciešami, neciešami, neciešami! Viņš visu 
izjauca, nāksies atkal domāt un plānot no jauna, 
un dies zin, kad atkal tāda izdevība gadīsies. Vēl 
bāžas virsū ar saviem stulbajiem tekstiem!

— Atkraties no manis vienreiz! Tā ir mana māja, 
bet es te nedzīvoju. Nu, vai tavām nodzertajām 
smadzenēm skaidrs? — viņa uzkliedza. 

— Paklau! Tu nu gan esi ātri sakaitināma, — viņa 
balsī skanēja izbrīns par Alises pēkšņo garastā-
vokļa maiņu. — Šodien tak visiem jābūt priecī-
giem. Ziemassvētki. Miers virs zemes, cilvēkiem 
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labs prāts un tā tālāk. 
— Jā, jā. Bla, bla, blā, — Alise centās nomierinā-

ties. Nebūs labi, ja viņš atminēsies Alises niknu-
mu. Var vēl ko nodomāt. — Ko tad neej un nesvini 
ar tiem labajiem prātiem? 

— Laikam nebūšu sev laikus sievu sagādājis, 
kas tos šmorus sašmorē. 

— Vai gribi pagulēt uz mana dīvāniņa un par to 
parunāt? — Alise izvilka mobilo telefonu. — Oi, 
nē, piedod. Mans pieņemšanas laiks šodien bei-
dzies. Varbūt atnāc citu reizi.

Edgars padodamies pacēla rokas. 
— Labi, labi. Tevi neinteresē manas problēmas. 

Mani neinteresē tavējās. Divas zvaigznes, kas 
milzīgajā debesu izplatījumā uz mirkli satuvojas 
un tad turpina ceļu pa ierasto orbītu viena otrai 
garām. Saduršanās būtu iznīcinoša.  

— Vau! Un tu vēl turklāt esi dzejnieks, — Ali-
se noteica jau bez dusmām. Salkani bez gala, bet 
kaut kas tajā teikumā tomēr bija. Kā skolā lasītajā 
dzejā. Riebjas, bet aizķer, un tu nezini, kāpēc. 

— Jā, nu labi. Tad nu es iešu. — Edgars pagrie-
zās un sakumpis soļoja projām pa celiņu. Uz ielas 
viņš vēl atskatījās. — Varbūt tevi vajag pavadīt, vai 
kā? Uz turieni, kur tu patiešām dzīvo? 

— Nē, paldies, — Alise uzsvērti atbildēja un ie-
gāja mājā. 

Beidzot te bija tukšs un kluss. «Kāpēc es pali-
ku?» viņa pati sev jautāja. «Plāns tāpat šodien nav 

īstenojams, un mani gaida Fonteinā.» Tikai ballīte 
nepavisam vairs nevilināja. Un īstenībā jau viņa 
zināja, kāpēc te vēl stāv. 

Lēni, ar kāju taustot katru pakāpienu, viņa uz-
kāpa otrajā stāvā. Durvis bija līdz galam vaļā. Ak, 
Dievs, viņš nebija to izmetis! Viņas milzīgo gultu ar 
svītraino pārvalku. Droši vien te bija gulējis kāds 
no tiem bērniem. Viņas gultā. Alise piegāja pie 
loga. Tur zem palodzes vajadzēja būt... jā, tā jopro-
jām bija te. Kastīte, kurā viņa glabāja savus dārgu-
mus. Stikla bumbiņa. Matu sprādze ar zilo plast-
masas rozi, kas nokrita zemē, un māte tai netīšām 
uzkāpa virsū. Kā Alise toreiz raudāja un dusmojās 
uz māti! Un par ko! Par sūda matu sprādzi. Tēta dā-
vātu sūda matu sprādzi. Alise to neizmeta — no-
glabāja kastītē. Mūžībai, viņa teica. Jā, nu vairs ne 
ilgi. Plastmasa sakūst. Saķep neglītā masā. Arī vēs-
tule vēl joprojām te. «Mīļo tēti! Lūdzu, nesūti mūs 
projām, es tik ļoti...» Alise sastinga un ieklausījās. 
Kāds staigāja pa lejasstāvu. Vai tas šodien nebeig-
sies?! Viņa nespēja saņemt drosmi un iet paskatī-
ties. Ja nu šis kāds nāks augšā, ko tad? Alises roka 
nodrebēja, stikla bumbiņa izkrita no kastes un gra-
bēdama aizripoja pa grīdu. Alise aizlīda aizdurvē 
un sastinga. Uz trepēm atskanēja soļi. 

— Alise! Vai tu vēl te? 
Atvieglojuma nopūta izlauzās Alisei no krū-

tīm. Tik tikko trūka, lai viņa mestos Edgaram ap 
kaklu. 
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— Jā, es vēl te. — Viņa izlīda no aizdurves. 
— Pēti savu iedzīvi? — Edgars nostājās durvju 

ailā. Viņa kājas pagrūsta, stikla bumbiņa atgriezās 
pie Alises. Edgars vēroja tās ceļu laternas atspī-
dumā, pacēla galvu un ieraudzīja kastīti un vēs-
tuli Alises rokās. 

— Slepenie ietaupījumi? 
— Jā, gandrīz uzminēji, — Alise aizcirta kastīti 

un nolika to atpakaļ vietā. 
— Tātad tā māja ir tava, jo tu te kādreiz dzīvoji, 

— Edgars izdarīja loģisku secinājumu. 
— Nē, tā māja ir mana no vakardienas, bet dzī-

voju es te ļoti sen. Var jau būt, ka tā māja no va-
kardienas ir mana tieši tāpēc, ka es te kādreiz dzī-
voju, tra-la-lā, un tā tālāk, un tā joprojām. 

— Izklausās sarežģīti, — Edgars rauca pieri. — 
Vai gribi par to parunāt? — Viņš atcerējās Alises 
pirmīt teikto. 

— Iztikšu! — Alise noteica un mēģināja aiz-
spraukties viņam garām. Edgars nekustējās. 

— Ei, paklau! Mans pieņemšanas laiks nav bei-
dzies, tu mierīgi vari man to pastāstīt. Varbūt 
vieglāk paliks. Kā nekā Ziemassvētki. 

— Vari nemēģināt. Šitie svētki uz mani nedar-
bojas. — Viņa apsēdās uz gultas malas, dzirdot, kā 
nostrinkšķ atsperes. 

— Labi, atļauj minēt. Jūs no šejienes pārvācā-
ties, bet Ziemassvētki palika šeit. Droši vien tur, 
trepju galā, visa vienās lampās un bumbās stāvēja 
lielā egle. 

— Nē, egle stāvēja lejas istabā pie loga! — Alise 
iesaucās, pirms paspēja sevi apturēt, un dusmās 
aizcirta roku mutei priekšā. 

— Nu, re, nemaz nebija tik grūti! — Edgars pa-
smaidīja. — Kāpēc jūs aizbraucāt?

— Neko es tev nestāstīšu, psihoanalītiķis gata-
vais! Kāpēc tu te vispār atgriezies? Tu gāji mājās, 
— ieņēmusi kareivīgu pozu, Alise nostājās viņam 
pretim.

— Piedod. Izrādījās, ka esmu pazaudējis atslēgu, 
— viņš noplātīja rokas. — Tā bija nokritusi lejā pie 
durvīm. Nu, kā tad palika? Vecāki izšķīrās, vai ne? 

— Jā, viņi izšķīrās. Esi priecīgs, ka tava hipotēze 
apstiprinās? — Alise nopētīja Edgara seju, bet viņš 
klusēja. — Mēs ar mammu aizbraucām uz Rīgu, 
bet tētis te turpināja dzīvot ar savu nākamo sievu 
un nākamajiem bērniem. Pēc tam arī viņš pārcē-
lās uz Rīgu un pirms gada beidzot atstiepa kājas. 
Tagad pēkšņi izrādījās, ka viņš tomēr nav pilnī-
bā aizmirsis par manu eksistenci, viņš ir novēlējis 
man šo māju! Nu, vai esi gandarīts, ka dabūji no-
klausīties šo banālo stāstu? 

— Viņš acīmredzot gribējis tevi iepriecināt, at-
griežot vietā, kur biji laimīga. 

— Ha, iepriecināt! Man to nevajag. Skaidrs? Es 
šo māju ienīstu tikpat ļoti, cik viņu. 

— Ko tad tu te šovakar dari? 
— Atvados. 
— Atvadies? 
— Labi, seanss beidzies, vecīt. Laid mani ga-

rām. Jādodas svinēt, kā tu teici, to «cilvēkiem labs 

prāts un tā tālāk».
Alise kāpa lejup un acu priekšā atkal redzēja sa-

vas bērnības pirmo septiņu gadu lielo svētku egli. 
Tik lielu egli varēja ielikt tikai mājā ar augstiem 
griestiem. Kad māte nākamajā gadā gribēja pirkt 
eglīti, Alise tirgus placī izraisīja vietējas nozīmes 
vētru, krītot pie zemes un kliedzot, ka jāpērk lielā, 
nevis mazā eglīte. Māte tomēr nopirka mazo. Pēc 
tam katru gadu viņa pirka mazo, jo Rīgas dzīvoklī 
liela egle neietilpa. Un katru gadu Alise cītīgi izli-
kās, ka egles istabā nav. Māte dusmojās, Alise klie-
dza pretī, ka māte vainīga pie tā, ka viņai nav lielās 
egles, māte, protams, raudāja, apvainojās uz Alisi 
un nerunāja, pēc pāris stundām māte sāka runāt, 
bet tad atkal Alise bija apvainojusies. Tie nu bija tie 
viņu Ziemassvētki, līdz Alise beidza pamatskolu un 
nosprieda, ka baigi viņai tāda egle un Ziemassvētki 
vajadzīgi. Vidusskolas gados vienmēr atradās kāds, 
kurš šajā laikā rīkoja trakulīgu ballīti. Labs prāts 
Alisei bija nodrošināts, un uzspļaut mieram. 

— Es gribēju to šovakar nodedzināt. Līdz pa-
matiem. Lai iet pie visiem velniem. Lai vairs nav 
nekādu atmiņu. — Alise nezināja, vai Edgars vēl 
klausās. 

— Un? — viņš stāvēja pie ārdurvīm.
Alise paraustīja plecus. 
— Varbūt arī atstāšu. Lai sabrūk pati.
— Vai negribi svinēt tepat? — Edgars iztraucēja 

Alises pārdomas. — Es pat eglīti atradu.
Viņa izstieptajā rokā rēgojās neglīts bērzs ar 

dažām vēl nenobirušām dzeltenām lapām. 
— Piedod, es mazliet pabojāju tavu īpašumu. 

Bet tas tik un tā būtu jānocērt — ieaudzis mājas 
pamatos. Un arī eglīšu mantiņas salasīju. — Viņš 
pagrabināja divas konservbundžas. 

— Kāpēc tu to dari? — Alise nesaprata, ko do-
māt. Uz ballīti iet negribējās, bet sēdēt pie bērza, 
kas apkārts ar konservbundžām, likās stulbuma 
kalngals. — Tu esi smieklīgs.

— Iznāk, ka būt smieklīgam ir mana vienīgā ie-
spēja nepavadīt šo vakaru divatā ar kaķi. Vai tevi 
gandarī mans banālais stāsts, daktere Alise?

Viņš izbrīnīts noskatījās, kā Alise uzdipina at-
pakaļ otrajā stāvā. Pakāpieni bīstami ļodzījās zem 
viņas soļiem. Pēc mirkļa viņa atgriezās.  

— Mums vajadzēs arī dāvanas, — viņa lietišķi 
teica. — Tu vari man uzdāvināt šo, — Alise sniedza 
Edgaram salauzto matu sprādzi. 

— Nē, man pašam ir sava dāvana. Skaiti pan-
tiņu. 

— Nenāk ne prātā, skaiti pats...
Dievs vai kas nu tur no tāliem augstumiem 

tajā naktī lūkojās uz Zemi, redzēja divus cilvēkus 
kādā mājā sēžam pie grīdā iesprausta, ar kon-
servbundžām rotāta bērza. Meitene sniedza vī-
rietim mazu stikla bumbiņu. Viņš viņai — spīdīgu 
santīmu. Svētku vakariņās viņi uz pusēm dalīja 
kabatā samīcītu konfekti. Viņa salocīja sudraba 
papīriņu un rādīja viņam savu jauno gredzenu. 
Viņš smējās. Viņa smējās. 

Dievs pasmaidīja. Ê
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proza

Neteiksim, ka Leo Stāstiņš būtu glīts puisietis. 
Viņu uzlūkojot, cilvēkiem un arī Leo darbabied-
riem tā vien šķita, ka Dabas māte pie viņa vaib-
stu, acu, matu krāsas, deguna formas un ausu 
veidošanas bijusi visai pavirša un aizmāršīga. It 
kā ar lielu entuziasmu iesākusi strādāt, tikpat ātri 
šo darbu atstājusi pusratā. Neviens īsti nevarēja 
pateikt, kā Leo vaibstiem trūkst — viss it kā bija 
savā vietā, bet…

Pasta kravu sūtījumu nodaļā, kur Leo strādā-
ja par šoferi, ekspeditoru un arī krāvēju, pat pie-
kasīgais priekšnieks nevarēja viņam aizrādīt ne 
vismazāko paviršību uzdevumu izpildē, bet, kad 
nācās ar šo puisi sastapties, viņam tas raisīja aso-
ciācijas ar animācijas filmiņas galveno, no plasti-
līna veidoto varoni.

Protams, lieki pat piebilst, ka mīlas frontē Leo 
nevarēja būt priekšējās pozīcijās, bet, runājot lī-
dzībās, samierinājās ar necilo vezumnieka likteni, 
kas tikai iztālēm vēro galveno stratēģisko uzbru-
kuma virzienu.

Izbaudījis vairākas sakāves, Leo samierinājās 
ar savu likteni. Un pamazām viņā nobrieda pār-
liecība, ka dzīvē galvenais nav vis sieviešu brun-
či, bet stabilākas lietas — labas grāmatas, mūzika 
un citas garu pacilājošas lietas. Puiša vienista-
bas dzīvoklīša sienas rotāja Monē, Manē un van 
Goga gleznu reprodukcijas. Brīvdienu rītos, dze-
rot labu kafiju, viņš priecājās, ka tūlīt viņš varēs 

iedziļināties meistarīgi uzrakstīta krimiķa sižetā, 
bet nesteidzīgas pusdienas aizies baudīt kādā no 
restorāniem, kur oficianti viņu jau pazina, jo Leo 
neskopojās ar dzeramnaudu. «Pokemons klāt,» 
kāds no iznesīgajiem zeļļiem, kurš pirmais durvīs 
ieraudzīja puisi, informēja pārējos, un tiem atli-
ka gaidīt, pie kura galdiņa viņš šoreiz apsēdīsies.

… Šodien, tikko saņēmis algu un pusgada prē-
miju, Leo ierastajā stoicismā pārģērbās, nojaušot, 
ka arī šoreiz ģērbtuvē neiztiks bez iespējamām 
vīru asprātībām.

Iemeslu tām viņš pērn deva pats, jo pēc rak-
stura bija atklāts un neslēpa savas neveiksmes 
ar skaistā dzimuma pārstāvēm. Leo izstāstīja, kā 
savai simpātijai uzdāvinājis zelta gredzentiņu ar 
cirkonija actiņu, bet diemžēl atklājies, ka viņai 
jau ir draugs un tas šo dāvanu pārdevis uzpir-
cējiem. 

— Došu tev svētīgu padomu, Leo, — tēvišķīgi 
uzlicis viņam roku uz pleca, solīja zobgalis Ma-
reks, — gribi dzirdēt?

— Labs padoms vienmēr zelta vērts, — Stāstiņš 
bija atsaucīgs sarunu biedrs.

— Ja kādu lēdiju ieplānosi un nevarēsi iztikt bez 
dāvināšanas, neej uz juvelierveikalu. Ieskrien te-
pat garāžas darbnīcās pie lielā Jāņa. Viņš novir-
pos misiņa gredzenu. Sanāks lētāk…

Darbabiedri draudzīgā korītī iesmējās. Tā bija 
laba atslodze pēc saspringtās dienas.

— Pats zināšu, ko darīt, — Leo atbildēja un no-
vēlēja smējējiem darīt to pašu arī jaunajā gadā. 
— Kas smejas pēdējais, smejas visgardāk, — viņš 
piebilda, iziedams no ģērbtuves.

— Grūti tam džekam dzīvē klāsies, — teica kāds 
no pastniekiem.

— Varbūt būs laimīgāks par mums, precētajiem, 
— sacīja dežūratslēdznieks, kas jau divām sievām 
maksāja alimentus. 

Lai nu kā būdams, visu pasta darbinieku do-
mas pamazām centrējās uz svētku vakaru.  

… Leo izmeta līkumu, lai iegrieztos bankas fi-
liālē, kas atradās lielveikala stūrī.

Blondīne sākumā nesaprata, kāpēc klientam 
nepieciešams tik savāds darījums, taču jautāju-
mus neuzdeva. «Klientam vienmēr taisnība,» vi-
ņai bija teicis šefs, pieņemot darbā, «izņemot ga-
dījumu, ja ar pistoli rokā pieprasa naudu, ha–ha.»

  
— Vai varu jums piedāvāt mūsu bankas Jaunā 

gada noguldījumu akciju, kas spēkā ir tikai vienu 
nedēļu? — sieviete, pabeigusi mazo finanšu ope-
rāciju, sirsnīgi apjautājās.

— Kā tā izpaužas? — interesējās Leo, nez kādēļ 
skumji pasmaidījis. «Kas par sievieti,» viņš nodo-
māja, «Mona Līza, Pola Negri, Aisedora Dunka-
na… Viņa būtu manas dzīves sapnis.»

— Nezinu, — nomurmināja Leo, — man liekas 
naudas nav.

Sieviete ievēroja viņa nonēsātā krekla apkakli, 
kečupa traipus uz vecmodīgās žaketes atloka un 
nodomāja: «Nav, kas par tevi parūpējas. Klīsti pa 

Ēriks Kūlis ir daudzu 
stāstu un romānu 
autors. Kopš pirmās 
publikācijas 1962. 
gadā sarakstījis vairāk 
par 30 grāmatām 
pieaugušajiem un 
bērniem.

Ēriks Kūlis

Dīvainais  
Ziemassvētku 
vecītis
Stāsts



10

Abi brālīši 
noļukušās 
zeķbiksēs un 
iesnainiem 
deguniem, 
ziņkāri viņu 
pētīdami, 
klusēja. 
Viņu māšele, 
satvērusi 
mammas 
roku, soli 
atkāpās

Ēriks Kūlisproza Dīvainais  Ziemassvētku vecītis

dzīvi kā nomaldījies puika.»
— Uz redzēšanos, — viņš teica, lūkodamies uz 

bankas darbinieces izteiksmīgajām lūpām kā uz 
aizliegto augli.

— Lūdzu, ņemiet manu vizītkarti, — sieviete 
piedāvāja. Leo pakampa šauro cietā papīra strē-
meli.

«Tik slaidi pirksti kā vijolniekam,» secināja 
bankas darbiniece, «nagus gan derētu apgriezt.»

— Paldies, — pasta šoferis, ekspeditors un krā-
vējs Leo Stāstiņš teica, — es padomāšu, ja kas. 

«Tā viņi visi saka un nospīd.» Sieviete skumji 
secināja, tobrīd juzdamās visai vientuļa.

Bet Leo, domādams par būtni aiz bankas lo-
dziņa, domīgs devās uz lielveikala saldumu no-
daļu. «Končas ir eglītes labākais rotājums,» viņš 
nodomāja un iegādājās puskilogramu visgarāko 
konfekšu.

Atgriezies savā vecpuiša dzīvoklī, Leo uzvārī-
ja pelmeņus Mājas un gatavojās kafijas dzeršanai, 
bet atklājās, ka ledusskapī nav piena. Nopukojies 
Leo atkal devās uz veikalu.

Ziemīgais sala gaiss viņam šķita dzirkstošāks 
par šampanieti. Netālu no privātā pārtikas veika-
liņa Zacīte uz vienas kājas balansēja sudrabkaija. 
Divi alus dzērāji, balstot bodītes sienu, skaļi ap-
sprieda, kas putnu pataisījis klibu.

— Vakar redzēju, ka puišeļi bija izlikuši cilpu, 
— saraina ģīmja īpašnieks atraugādamies runāja.

— Moška tā pati šī i’, — otrs piekrita, — tiem 
knetukiem1 skolas brīvdienās nav, ko darīt. 

— Diez, kā tā kaija tikusi vaļā? — prātoja bārdai-
nais, — tas kaprona šņors baigi stiprs.

— Bet kāja no pakaļas izmežģīta… Ilgi šī ne-
turēs. 

Leo iegāja veikaliņā, nopirka pienu un trīs cī-
siņus. Daudz neklausīdamies alus vīru komen-
tāros, viņš tos lauzīja mazos gabaliņos un meta 
sudrabkaijai. Tā alkatīgi rija.

— Ei, jaunekli, atstāj kādu manam korišam2, 
viņš trīs dienas nav rijis, — bārda ierosināja, — vi-
ņam ar’ tikai viena kāja…

— Bet man ir tikai viena roka, — Leo iesmējies 
teica, — es arī māku blefot.

Bārdas drauģelis parāva uz augšu novazāto 
bikšu staru, atsedzot protēzi.

— Putnam nav ne tādas, — noteica Leo, pa-
sviezdams pēdējo cīsiņa gabalu.

To norijis, putns palēca solīti uz priekšu un 
raudzījās uz savu barotāju.

— Nelūdz, sudrabkaija, vairāk nav!
— Skopulis, — secināja vienkājis.
Leo, neko neatbildot, devās prom vakara krēs-

lā, ko, pamazām iedegoties, kliedēja kriptona ielu 
laternu sārtā gaisma.

«Brīvdienās būs jāaizbrauc uz kapiem pie vecī-
šiem,» Leo izlēma, malkodams aromātisko dzē-
rienu, «beidzot jāuzliek skujas.»

Atgriezies mājās un padzēris kafiju, Leo sāka 
darboties gar garajām konfektēm, tās pārtīdams 

pēc savas ieceres. Iespējams, sirdī viņš bija māk-
slinieks. Tad no skapja izņēma saini ar Ziemassvēt-
ku vecīša tērpu un rūpīgi apģērbās. Sevišķi Leo 
piestrādāja, lai pēc iespējas rūpīgāk uzliktu spoži 
balto sintētisko bārdu. Pēc brīža viņš jau stāvēja pie 
dzīvokļa durvīm vienu stāvu augstāk, kur nesen 
bija iemitinājušies jaunie kaimiņi. Viņš vēlreiz sa-
kārtoja bārdu un tikai tad spieda zvana pogu.

Leo pasmaidīja, izdzirdis mazu kājeļu dipoņu. 
Ieskanējās arī priecīgas bērnu balsis: — Tētis, tē-
tis atnācis!  

Noklakstēja atslēga, un bērnu balsis uz mir-
kli izbrīnā apklusa. Toties ierunājās viņu māte: — 
Mūs apciemojis Ziemassvētku vecītis! 

— Vai te dzīvo trīs mazi nerātneļi? — Leo zemā 
balsī vairāk norūcināja, nekā runāja.   

Abi brālīši noļukušās zeķbiksēs un iesnainiem 
deguniem, ziņkāri viņu pētīdami, klusēja. Viņu 
māšele, satvērusi mammas roku, soli atkāpās.

— Bērni, nebaidieties, — jaunā sieviete drošinā-
ja, — viņš nav tik dusmīgs, kā izskatās. Redziet, 
pat žagarus aizmirsis paņemt, — māmiņa, negai-
dīto ienācēju uzmanīgi pētīdama, turpināja.

— Kur jums eglīte? — Ziemassvētku vecītis jau-
tāja, — gribu pie tās tikt, lai iekabinātu zaros kon-
fektes.

— Nav, mīļo vecīt, — sieviete taisnojās, — tirgū 
bija ļoti dārgas. Mēs nopirkām tikai vienu zaru. 
Stāv lielajā vāzē uz galda. Lūdzu, nāciet tālāk!

Leo pārkāpa slieksni un kļuva par liecinieku 
dzīvokļa spartiskajam iekārtojumam: virtuvē uz 
galda pamanīja pannu ar tikko ceptiem kartupe-
ļiem, bet abās istabās bija vien dažas pašas ne-
pieciešamākās mēbeles. Vāzē egles zars ar dažiem 
spīgulīšiem uz galda.

Bērni, izdzirduši par konfektēm, bija kļuvu-
ši drošāki. Viens no brālīšiem pat piedūra pirk-
stu dāvanu maisiņam, lai pārliecinātos, vai vecītis 
nemānās.

— Tā, — Leo sacīja, — man nav tik daudz laika, 
lai pārbaudītu, vai dzejolīšus esat labi iemācīju-
šies. Uzreiz ķeršos pie darba. 

Viņš vilka ārā garās konfektes, kurām galos bija 
piestiprinājis stieples āķus, un pa vienai tās kāra 
egles zaros. Visas piecas. 

— Katram viena, — vecītis stingri teica, — arī 
man pašam. Es tik ilgi neesmu mielojies ar sal-
dumiem, ka taisni raudiens nāk — Leo ļoti patiesi 
iešņukstējās.

Pirmā attapās mazā māšele: — Neraudi, vecīti. 
Vai arī no tevis tētis aizgāja? 

— Ziemassvētku vecīšiem tēta vispār nav, — 
viņš, apsēdies nobružātā krēslā, paskaidroja, — 
tie vientuļi klīst pa pasauli, gaidīdami ziemu, kad 
pienāks svētki un varēs iet ciemos. Kurš no jums 
mani pacienās ar kādu konfekti?

— Es! Es! Es! — visi trīs aizgūtnēm sauca. Viens 
no brāļukiem pirmais paguva nokabināt to no 
zara un pastiepa Leo. Viņš klusēdams attina krā-
saino iesaiņojuma papīru un pārsteigts iesaucās: 
— Mēs tā nenorunājām! Tā nav konfekte! Tas ir 
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kaut kāds papīra rullītis, kas nemaz nav ēdams! 
Atdod to savai mammai, lai iemet gružu spainī.

Brāļuks vīlies pastiepa mātei viltus konfek-
ti. Bet tā, ieraudzījusi iespiestiem burtiem uz tā 
rakstīto, apkampa Leo un priecīgi iesaucās: — 
Bērni, pasakiet paldies vecītim!  Tur iekšā ir piec-
desmit centu monētas! Veseli divdesmit eiro! Nu 
mums būs, ko samaksāt par elektrību!

Brīdi Leo pats jutās kā Ziemassvētku eglīte, kas 
bagātīgi apkārts smagiem rotājumiem, jo visi ma-
zie ķipari burtiski karājās uz viņa.

— Nu jau pietiek! — Leo sauca, — vai beidzot 
dabūšu savu konfekti? 

Protams, tas neizdevās. Arī pārējos iesaiņoju-
mos bija tikai piecdesmit centu rullīši.

Jaunajai sievietei aizkustinājumā acis kļuva 
mitras. Mazuļi gan izskatījās stipri pārsteigti. Ie-
spējams, tāpēc ka viņiem ļoti gribējās pacienāt 
Ziemassvētku vecīti, bet viņi stipri šaubījās, vai 
tas ēd piecdesmit centu monētas.

— Sirsnīgs, sirsnīgs paldies, — sieviete čukstēja, 
— vairs nezinu, ko teikt. Tā kaut kas manā dzīvē 
līdz šim… Kas jūs tāds esat, mīļais cilvēk?

To, ka Leo nav bērnu tēvs, sieviete noprata pēc 
viņa auguma aprisēm.

— Ziemassvētku vecītis! — Leo pārliecināti at-
bildēja, — bet tagad gan skriešu! 

— Nē, jums jāpaliek… Bērni, pacienāsim vecīti 
ar ceptiem kartupeļiem, vai ne?

— Jā! Jā! Jā! — klaigāja mazie ķipari. Māsiņa viņu 
pat saņēma aiz rokas, lai vestu uz virtuvi.

— Nekā nebij! — Leo iesaucās. — Gribu konfek-
ti! Iešu uz veikalu un nopirkšu pašu garšīgāko! 

— Es paprasīšu mammai naudiņu un aizskriešu 
uz veikalu pēc končām, — ierosināja mazā knīpa, 
— esmu jau gājusi viena pati! Pēc maizītes!

— Vai bērniem līdz sešpadsmit gadu vecumam 
vispār pārdod konfektes? — šaubījās Leo.

— Skaidrs, ka pārdod, — meitenīte apgalvoja, — 
kā tu to vari nezināt?

— Labāk paliec mājās, varbūt atnāks vēl kāds 
vecītis! 

Māsiņa kļuva domīga.
— Arlabvakar, jaukā ģimenīte! — viņš tēvišķīgi 

teica. — Šovakar man vēl jāapciemo citi mazie ne-
rātneļi! Un jāsalauž bērza žagari! 

— Atnāc pie mums, kad gaidīsim Jaungadu, — 
aicināja viens no brālīšiem.

— Ja man izdosies dabūt īstās konfektes, — Leo 
noburkšķēja, — atkal visādi var gadīties.

— Mēs tevi ļoti, ļoti gaidīsim, — teica māmiņa, 
beidzot atpazinusi, kas slēpjas aiz sudrabainās 
bārdas.      

Un Leo cienīgi, kā pieklājas Ziemassvētku vecī-
tim, kam vēl darāmi daudzi darbi, izgāja pa dur-
vīm. Ê
1 Draugiem — krievu val.
2 Drauģelim
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proza

Ielūgumu uz pusdienām Saeimas namā mēs ar 
sieviņu saņēmām jau pirms pusgada — atturīgi 
noformētu, nodrukātu ar zelta burtiem uz bie-
za, stingra krītpapīra: «Ielūdzam Jūs, tādus un 
tādus, piedalīties ikgadējās svinīgajās pusdienās 
Saeimā.» Viss, punkts, jā, protams, arī Latvijas 
ģerbonis un prezidenta paraksts. Nujā — ka-
mēr pili remontē, pasākums pārcelts uz Saeimas 
namu. Pēc tam vairākkārt zvanīja no prezidenta 
kancelejas, apvaicājās, vai mēs tiešām piekrītam 
ierasties, apstāstīja pusdienu norisi un visādas 
citādas sīkas, bet svarīgas detaļas, kas noteik-
ti jāņem vērā, ierodoties oficiālos pasākumos. 
Prātīgi darīts, ka ielūgumu piesūta tik laicīgi. 
Kas to var zināt — varbūt cilvēks iecerējis ār-
zemju braucienu vai vispār gatavojas pārvākties 
uz citu valsti, varbūt viņam tieši uz to brīdi pa-
redzēta plānotā operācija — viss kas var gadīties.

Atzīšos, mēs izjutām milzu gandarījumu gan 
par pašu ielūgumu, gan arī par neslēptās skau-
dības izteiksmi, kāda pārslīdēja radu un drau-
gu sejām, kad viņi par to uzzināja. Pats par sevi 
saprotams, ka bija apsveikumi, rokasspiedieni, 
klapēšana pa plecu — dažs pat apkampa vai sa-
bučoja manu sieviņu uz abiem vaigiem, lai iz-
teiktu savu sajūsmu, bet manam skatienam 
neko nenoslēpsi — es labi redzēju to slāpētās 
skaudības izteiksmi. Un nestāstiet, ka arī jums 
neskauž! Apzinos, ka mūsu vietā gribētu nonākt 
jebkurš. Pat mani vecāki — vai viņiem nesaknie-
bās lūpas, un aizdomīgi nenozibinājās acis, kaut 
arī viņi, stīvi smaidot, pūlējās izrādīt savu prie-
ku? Skaidri redzams, jā, arī skauž, kaut gan tam 
nevarētu būt nekāda pamata — viņiem tak šāds 
ielūgums nepavisam nespīd, jo nav dzirdēts, ka 

uz pusdienām Saeimā kaut reizi būtu uzaicināts 
kāds pensionāru pāris. Netaisnīgi, bet realitā-
te allaž ir skarbāka, nekā mums gribētos. Un 
brālis? Dakteris, vēss anesteziologs, kurš savas 
profesijas dēļ arī ikdienā radis valdīt emocijas, 
taču arī viņš galvu vien nogrozīja un sērīgi no-
elsās — sak’, kā es gribētu nonākt jūsu vietā... Bet 
tas viss štrunts, skaudība ir ārkārtīgi cilvēciska 
īpašība, es taču saprotu. Vai man neskaustu, ja 
ielūgumu būtu saņēmuši nevis mēs, bet kaut tas 
pats brāļuks? Skaustu, un kā vēl, pat nedomāju 
slēpt — gluži tāpat kā to, ka citu ļaužu skaudī-
ba man sagādā prieku un gandarījumu. Cilvēki 
vien esam, vai ne?

Es jums teikšu — gatavošanās pasākumam 
bija neganta un atlikušajā pusgadā aizpildīja 
vai visus brīvos brīžus. Nebeidzamās vizītes pie 
dakteriem (un neaizmirsīsim arī tēriņus!), poli-
klīnikas un rindas, apskates un pārbaudes, ana-
līzes un potēšanās... It kā nedz es, nedz mana 
sieviņa nekad neesam aizrāvušies ar slimošanu, 
bet kas to zina, kādas kaites var slēpties cilvēkā. 
Palaidīsim starp deputātiem kādu infekciju vai 
vispār sazin kādu sērgu — un kauns pa visu ģīmi 
uz mūžīgiem laikiem. Nē, tad jau labāk rindas 
un šprices, drošs paliek nedrošs. Un drēbnieki 
— sieviņai krāšņa, balta kleita ar visu šlepi gluži 
kā uz kāzām. Tā viņa uzstāja — gribot izskatīties 
svaiga un neskarta kā jaunībā. Kā jūs domājat, 
cik mūslaikos izmaksā labs šuvējs un cik ilgi uz 
viņu nākas gaidīt? Cik reižu iet uz pielaikoša-
nu? Nu, lūk, tur jau tā lieta. Sanāca pat iebraukt 
ātrajos kredītos, prātā nebija nācis, ka tas viss 
tik ellīgi dārgi, bet, ziniet, nauda man tagad no-
zīmē pliku neko. Nospļaujos uz visiem kredī-
tiem un naudu vispār. No manis viņi ne centa 
vairs atpakaļ nedabūs — un, to apzinoties, kas 
par atvieglojuma sajūtu, ej pa asfaltu, bet lidi-
nies kā virs mākoņiem!

Bet es par tām drēbēm... Man — pienācīgi 
svinīgs smokings. Jauns krekls, tauriņš, jaunas 
kurpes, pat apakšveļa jauna, pagaidām ne rei-
zi vēl nevalkāta. Veselu mūžību neesmu apvil-
cis smokingu, pēdējoreiz — kāzās, vispār glauni 
ancuki man diez ko neiet pie sirds — visu lai-
ku bail nopļekšķināt ar zupu vai mērci, tu jūties 
stīvs kā saģipsēts un tieši tāpēc ņem un uzgāz uz 
biksēm kaut kādu draņķību. Ir bijuši gadījumi, 
atceros, pat mūsu kāzās... Bet tas nav no svara. 
Frizieri, manikīri, pedikīri, sieviņa visus sešus 
mēnešus kā sāka, tā apzinīgi turpināja staigāt 
pie kosmetologiem uz visādām epilācijām, so-
lārijiem, lāzerprocedūrām, tīstījās aļģēs, ņēmās 
pa šokolādes, alus un dubļu vannām, durstījās 
ar mikroadatām — kas to visu var paturēt prā-
tā un vēl saprast. Bet, jāatzīst, rezultāts acīmre-
dzams, un tas nekas, ka es viņu tagad tik reti 
redzu, jo cauriem vakariem viņa ir prom uz sa-
vām procedūrām. Prātā nebija nācis, ka tas viss 
tik sarežģīti, laikietilpīgi un sālīti. Citkārt es tā 
neatļautos šķērdēties, taču šoreiz, es lieliski ap-
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zinos, mums jāizskatās atbilstoši situācijai. Pus-
dienas Saeimas namā — pāri visam. Beidzamo 
pusgadu mēs dzīvojam tikai šim mērķim. Mūsu 
vadzvaigzne, poētiski izsakoties. Darāmā bija 
neiedomājami daudz, un, taisnību sakot, tas viss 
briesmīgi nogurdināja. Vakaros tik vien spējām 
kā krišus iekrist gultā.

Protams, gudrojām tā, šitā un vēl citādi, kāpēc 
ielūgums sūtīts tieši mums — mēs taču ne ar ko 
īpašu neizceļamies un, pieļauju, esam visparas-
tākie cilvēki atšķirībā no, piemēram, mana brā-
ļuka, kurš kļuvis par atzītu anesteziologu. Jāsa-
ka, es tā arī nekad neesmu sapratis, kāpēc viens 
ir atzīts, cits štruntīgs, jo, manuprāt, tur tak nekā 
nav — uzliec masku pacientam uz ģīmja, un lai 
viņš guļ, tak, nē, brāļuks esot nevis kaut kāds, 
bet izcils dakteris. Redz, tomēr nekāda izcilība 
nelīdz, kad vajag doties uz pusdienām Saeimā. 
Vispār, pārcilājot atmiņā citgadējās pusdienas, 
mēs ar sieviņu pārliecinājāmies, ka uz tām tiek 
aicināti parasti un visādā ziņā normāli Latvi-
jas iedzīvotāji. Iespējams, tieši tāpēc, ka viņi ir 
parasti, normāli un ne ar ko īpašu neizceļas, lai 
pēc tam valdība nesaņemtu kārtējo šmucspai-
ni uz galvas — paskat, uzaicinājuši tos, kā citādi, 
viņi tak ir tādi, šitādi un vēl tādi, protams, pro-
tams, kur nu mums ar tādiem mēroties... Nē, uz 
pusdienām aicina caurmēra ģimeni — ne jaunie-
šus, ne pensionārus, pats par sevi saprotams, ka 
ielūgtie nedrīkst būt nonākuši konfliktā ar liku-
mu, vēlams, lai darbvietā viņus labi ieredz un 
sabiedrībā arī ciena, viņiem ir veselīgs dzīves-
veids, cik nu tas mūslaiku pilsētā var vispār būt 
veselīgs, viņi ir pietiekami izskatīgi, lai nebūtu 
neērti demonstrēt televīzijā...

Sacīsit, mēs esam augstās domās par sevi? 
Nebūt ne, pie šiem slēdzieniem nonācām pēc 
pusgadu ilgām pārdomām. Mēs nudien atbil-
stam visiem šiem kritērijiem, paturot prātā, ka 
kritērijs ir nevis viena konkrēta strīpiņa uz ie-
domātās mērskalas, bet gan lielāka vai mazāka 
amplitūda. Galu galā, uz jautājumu — kāpēc tieši 
mēs, bet ne citi? — iespējams atbildēt ar pretjau-
tājumu: kāpēc gan citus, nevis mūs? Kāds jau-
tājums, tāda atbilde, vai ne? Nē, es jau saprotu, 
tā pati nelaimīgā sērga, kas piemīt katram cilvē-
kam, saukta par skaudību — jautājot par citiem, 
jūs noteikti domājat par sevi. Kāpēc viņi, nevis 
es? Vai es sliktāks par viņiem? Nekas, nesatrau-
cieties, gan pienāks arī jūsu kārta, visi tur reiz 
nokļūsim. Varbūt Saeima ir mehānisms, kas ie-
kustas gausi, bet, reiz uzņēmusi apgriezienus, tā 
vairs nav apturama, un dzīres iet vaļā uz pilnu 
klapi.

Ne reizi vien mēs ar sieviņu esam iztēlojušies, 
kā tas notiks. Trauksmains rīts, kuru viņa pa-
vadīs, grozoties pie spoguļa un pucējoties. Ie-
spējams, es savā glaunajā smokingā nejutīšos 
pārāk ērti, bet, ziniet, ne reizi vien pielaikojot 
tik elegantu apģērbu, pašapziņa skrien vai de-
besīs. Ir jau, ir nozīme arī fasādei, un tas nekas, 

ka fasāde pasveša tavai būtībai. Izsauksim tak-
sometru un pateiksim adresi Jēkaba ielā. Domā-
ju, taksīša šoferis, redzēdams mūs tā saposušos 
un saklausījis brauciena galamērķi, nopratīs, 
kurp mēs dodamies, un gan jau arī viņa acīs pa-
zibināsies skaudība. Pie Saeimas nama izkāpsim 
no taksometra, šoferis droši vien novēlēs mums 
veiksmīgu dienu un drusku pēcāk sacemmējies 
nošņirkstinās zobus. Lai šņirkstina, šī ir mūsu, 
ne viņa diena! Tālāk...

Nujā, godīgi sakot, īsti nezinu, kas būs tā-
lāk, jo nekad nav paveicies apmeklēt parlamen-
ta namu, tāpēc nav ne mazākās nojausmas, kā 
tur viss iekārtots. Drošības kontrole? Mūs ne-
manāmi pārbaudīs ar kaut kādiem metāla de-
tektoriem vai ko tamlīdzīgu? Izskatīs cauri kā 
lidostās? Nav no svara, tas viss pupu mizas. 
Droši vien palūgs uzrādīt pases un ierakstīs 
mūsu vārdus datorā kaut kādā apmeklētāju lis-
tē. Mūs noteikti sagaidīs — bet kas? Varbūt pati 
Saeimas priekšsēdētāja? Priekšsēdētājas biedrs? 
Kāds augsta ranga ierēdnis? Nezinu, nekā nezi-
nu, bet gan jau tiksim galā, tur noteikti ir parū-
pējušies, lai mēs nejustos kā svešinieki. Pēc tam 
mums ar sieviņu nāksies šķirties, un viņu pava-
dīs līdz medicīnas kabinetam, bet mani ievedīs 
pusdienu zālē. Klāt nāks ministrs pēc ministra 
ar pašu prezidentu priekšgalā, deputāts pēc de-
putāta, visi spiedīs man roku un apsveiks saka-
rā ar laimīgo dienu. Varbūt sanāks ar kādu no 
viņiem drusku aprunāties — tāpat vien, ne par 
ko sevišķu, noteikti — ne par politiku, vienkārši 
— kā iet pa dzīvi, kur strādājat, šodien labs laiks 
un tamlīdzīgi. Iespējams, mani uzaicinās nobil-
dēties ar prezidentu — tā taču notiek šāda vei-
da pasākumos, vai ne? —, un pēcāk es saņemšu 
bildi ar viņa autogrāfu, ko varēšu glīši ierāmēt 
un pakārt goda vietā pie sienas. Zinu, zinu, arī 
visi šie ministri un deputāti mūs apskaudīs, bet 
tur jau ir tas āķis, ka viņi, kaut arī paši piedalās 
pusdienās, it kā skaitās pasākuma organizatori, 
turpretī mēs esam ielūgti īpaši. Tajā dienā mēs 
būsim centrālās figūras Saeimā. Kā tad, ir jau 
tas viss ellīgi sarežģīti, pats velns tajās būšanās 
nespētu orientēties — kurš te galvenais, kurš — 
otrā plāna spēlētājs. Lai vai kā, bet es aiz lep-
numa vai spīdēšu un droši vien smaidīšu tā, ka 
žokļi sāks sāpēt, jo būs tak tā — visu uzmanība 
vismaz tajā brīdī izrādīsies pievērsta man.

Un tad sāksies pats svarīgākais. To gan man 
nav grūti iztēloties, kā tas notiks. Televīzijā 
esmu redzējis visas līdzšinējās pusdienas Saei-
mas namā, patiesi, pilnīgi visas, kaut gan citādi 
televizoru neko daudz nemēdzu skatīties — nu, 
ziņas, varbūt reizumis kādu latviešu filmu vai 
seriālu. Nepatīk izniekot laiku, dirnot televizo-
ra priekšā, tomēr pārraides no pusdienām Sa-
eimas namā es nespēju palaist garām. Atceros, 
reiz, kad man bija izgriezta aklā zarna, kā mo-
dos no narkozes, vēl apdullis pametu acis pulk-
stenī — un kā zibens izšāvās cauri smadzenēm, 
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uz līdzenas vietas apskaidrojot: ak, kungs un 
tētīt, tūlīt, pēc septiņām minūtēm sāksies! Tāds 
pats nosaitēts no gultas laukā un uz atpūtas tel-
pu prom. Māsiņas gan tur sēdēja, bet, pielipušas 
televizora ekrānam, pat nemanīja, kā es ielavī-
jos pa durvīm un piesardzīgi piemetos visiem 
aiz muguras. Ja pamanītu — bez vārda runas 
aiztriektu atpakaļ uz palātu. Tāpēc es pat zinā-
mā mērā varu lepoties — esmu noskatījies ab-
solūti visas svinīgās pusdienas, bet, ja nav sa-
nācis redzēt tiešraidi, tad vismaz atkārtojumu 
internetā noteikti. Protams, Latvijā tāds neesmu 
vienīgais, paši zināt, cik šī pārraide ir ārkārtīgi 
populāra, tomēr šā vai tā tāds kā patriotisks lep-
nums manī mīt, nē, pat liesmo, verd, rūkdams 
kuras... Es — pļāpīgs? Nemitīgi atvirzos no tē-
mas? Nujā, tā jau laikam ir, bet, saprotiet mani, 
tāds notikums, tāds notikums... Cilvēka mūžā 
kas tāds atgadās tikai reizi. Var jau būt, jā, var 
jau būt, ka mazliet pļāpīgs esmu gan. Runāt man 
no tiesas patīk, bet, ziniet, muļķības gan es ne-
kad nerunāju — domājams, augstākā izglītība, 
lai arī nestrādāju savā profesijā, arī par kaut ko 
liecina.

Tātad — kur es paliku? Ā, pie svinīgajām pus-
dienām. Iedomājieties — zāle, garumgarš galds, 
pārklāts ar baltu galdautu, mirdzoši šķīvji, 
kroņlukturu gaismā zaigo glāzes un galdarīki, 
galda galā — prezidents, viņam vienā pusē — Mi-
nistru prezidents, otrā — Saeimas priekšsēdētā-
ja. Visgarām galdam — ministri un deputāti, visi 
valsts svarīgākie ļaudis vienkopus, ja nu vienīgi 
kādam tobrīd bēdīgā kārtā patrāpījies ārzemju 
komandējums vai cita svarīga padarīšana. Cēli 
izsakoties, nācijas zieds pie viena galda. Lai kā-
dām partijām viņi piederētu un lai kā citkārt 
savā starpā naidotos vai konkurētu, šeit viņi ir 
vienuviet. Allaž, kad televīzijā esmu skatījis šo 
ainu, mani pārņēmis bezmaz apdullinošs saviļ-
ņojums — tāds, ka asaras pašas no sevis saskrien 
acīs. Ja teikšu, ka šo pusdienu galdu droši varam 
uzskatīt par nācijas vienotības simbolu, nudien 
nebūšu neko pārspīlējis.

Tātad — viss nācijas zieds sēž ap galdu, un, lai 
cik viņi cienījami izskatītos, uzmanīgāk ieska-
toties, var redzēt, ka vismaz daļa no viņiem ne-
pacietībā dīdās. Viens nez kāpēc visu laiku pie-
velk ciešāk kaklasaites mezglu, cits paņem nazi 
vai dakšiņu, paceļ tuvāk acīm, it kā gribētu iz-
pētīt, kas tas par daiktu īsti ir un ko ar to iesāk, 
vēl cits saspringtu sejas izteiksmi baksta ar pirk-
stu telefona ekrānā, it kā tieši šobrīd būtu ne-
pieciešams nosūtīt ārkārtīgi svarīgu ziņu. Daži 
sarunājas, smaidā zobus zibinādami, citi, gluži 
pretēji, klusē, domās iegrimuši, daudzu skatie-
ni pievērsti patlaban aizvērtajām zāles durvīm, 
temperamentīgākie, kuriem sanācis apsēsties 
ar muguru pret ieeju, ik pēc pāris sekundēm, 
paši to neapzinādamies, atskatās — vai jau ne-
sākas, cik ilgi vēl... Un prezidenta kungs — viņš 

tēvišķīgi smaida, lāgiem pārlaiž skatienu visiem 
klātesošajiem, it kā pārbaudīdams, vai visi iera-
dušies, lāgiem paliecas uz vienu vai otru pusi 
un atturīgi pārmij pa vārdam ar Ministru prezi-
dentu vai Saeimas priekšsēdētāju. Bet gaida arī 
prezidenta kungs. Vārdsakot, visi esam cilvēki 
— un nevienam no mums, pat ne ministriem un 
deputātiem, nekas cilvēcisks nav svešs. Manī 
šīs gaidības allaž izraisījušas saprotošu smaidu. 
Viņi visi cenšas izskatīties nopietni, nesatrici-
nāmi un atturīgi, bet tai pašā laikā varbūt pat 
nenojauš, ka tieši šobrīd spēcīgāk kā citkārt at-
klājas viņu cilvēciskā būtība.

Bet es? Sēžu lepnā vientulībā galda galā tieši 
pretī prezidentam, arī gaidu un arī pūlos slēpt 
savu satraukumu. Taču visām gaidībām pienāk 
gals. Bez trokšņa atveras zāles divviru durvis, 
ienāk divi oficianti, ieģērbti bezmaz tādos kā 
viesmīļu formastērpos, baltos dvieļus pārmetu-
ši pār elkoni, nostājas katrs savā durvju pusē un 
sastingst kā godasardzē. Televīzijas komentētājs 
reiz pavēstīja, ka viņi esot dvīņi, īpaši izvēlēti 
šim pasākumam. Eleganta dekorācija, tā sakot. 
Kādu brīdi nekas vairāk nenotiek... Visu skatie-
ni piekalti durvīm... Skan klusa mūzika, ko spē-
lē neredzams kamerorķestris. Nudien nezinu, 
varbūt tas ir ieraksts, bet man gribētos domāt, 
ka tik svinīgā brīdī skan dzīvā mūzika — muzi-
kanti melnās frakās, apgarotām sejām, acis ie-
urbušās nošu lapās, vijoles, čells un kas nu tur 
vēl mēdz būt... Skaisti, vai ne?

Un tad durvīs no priekštelpas pustumsas iz-
nirst seši oficianti, uz pleciem nesot milzīgu 
sudrabotu paplāti. Paplāte mēdz būt krietni pa-
smaga, tāpēc par nesējiem izvēlēti stalti un dūšī-
gi vīri — kaut kādi bāru tirliņi, kas apliecinās, aiz 
letes žonglēdami ar pudelēm, te neder. Paplāte 
vairāk nekā divus metrus gara, vismaz metru 
plata — arī šai sakarā man gribētos domāt, ka 
tā ir no tīra sudraba, jo aristokrātiskam pasā-
kumam piedien vien aristokrātisks metāls. Nu, 
bet ja tikai apsudrabota, arī nav ne vainas. Un 
uz paplātes guli tu, mana mīļotā sieviņa, pirms 
laba brīža jau pabijusi medicīniskajā kabinetā, 
pēc tam — Saeimas virtuvē. Tu izskaties tik pa-
sakaini skaista, svaigi izcepta un kārdinoši ap-
brūnināta, kaut gan brūnumu varēs redzēt tikai 
vēlāk — patlaban seja un plaukstas tev nobalsi-
nātas ar kaut kādu kulināru smiņķi. Jo — kurš 
gan spētu novērtēt kārtīgi saceptas sievietes 
skaistumu? Es ne, prezidents, ministri un depu-
tāti droši vien arī ne. Cepetis ir cepetis, un sie-
viete ir sieviete, nav divu domu, tāpēc balsinā-
jums vajadzīgs. Atzīšos, mani allaž interesējis, 
kur Saeimas namā atrodas tā milzu krāsns, kurā 
var pagatavot veselu, gabalos nesadalītu cilvē-
ku? Un — kas ir tie ģeniālie pavāri, kas ar to no-
darbojas? Jo prezidenta kungs, ministri un de-
putāti allaž ēd laizīdamies, prasa papildporcijas 
un beigās pat izskatās tādi kā drusku vīlušies, ka 
ēdamais aptrūcies un pusdienas tik drīz beigu-
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šās. Visas latviešu nācijas skatieni patlaban ir kā 
piekalti televizoru ekrāniem, visi domā — sazin, 
pēc kā tas garšos? Ha, palieciet gribot — lai to 
uzzinātu, jākļūst vismaz par deputātu.

Paplāte tiktu nolikta uz galda prezidenta kun-
ga galā. Viņš arī pirmais pieceltos. Jā, preziden-
ta kungs, mēs jau zinām, ko jūs darīsit! Tīksmī-
gās nojautās spīdošām acīm jūs pastieptos pāri 
paplātes malai — mana sieviņa, zinot jūsu gau-
mi, īpaši noguldīta ar kājām pēc iespējas tuvāk 
jums —, paceltu viņas baltās kleitas apakšmalu 
(bet, protams, pieklājīgā augstumā) un izgrieztu 
no viņas augšstilba krietnu gabalu — un tagad 
visi redzētu, cik skaisti viņa krāsnī apbrūnināta 
(kā stāsta, lai iegūtu šo toni, pavāri izmantojot 
medu). Jums ļoti garšo tie šķiņķīši, mēs visi to 
zinām. Oficiants tikmēr ielietu jūsu glāzē negā-
zētu ūdeni...

Bet šeit es likšu treknu daudzpunktu. Dau-
dzus, lai vēlreiz apliecinātu — jau teicu, ka pats 
to apzinos — esmu drusku par daudz pļāpīgs. Es 
varētu turpināt vēl ilgi, smalki aprakstīt pusdie-
nu turpmāko norisi, bet vai vajag? Tās tikai fan-
tāzijas, un fantāzijas, kā zināms, ir reti neauglī-
ga padarīšana.

Jo — nekas tāds nenotiks. Nē, protams, būs 
zāle, būs klātais galds, būs prezidenta kungs, 
būs kārumnieki ministri un deputāti, būs tele-
vīzija un žurnālisti, atvērsies durvis, ienāks ofi-
cianti ar paplāti uz pleciem... Taču uz paplātes 
negulēs mana mīļotā sieviņa, ieģērbta baltajā 
kleitā. Uz paplātes vispār nebūs sievietes. Tur 
atradīsies kārtīgi izcepts vīrietis melnā smokin-
gā, baltā kreklā, ar elegantu tauriņu. Ar krāšņi 
sarkanu ābolīti pavērtajā mutē starp baltajiem 
zobiem — nesen biju pie zobārsta un nopulēju, 
tie patiešām ir spoži balti, nebūs kauns nācijai 
rādīt. Es! Es! Es pats tur būšu! Un tas būs manas 
dzīves triumfa mirklis! Visa manas dzīves jēga 
uz vienas sudraba paplātes, tiesa, stipri paprā-
vas — šādā brīdī es nevairos no skaļām frāzēm.

Jūs jautāsit, kā es to dabūšu gatavu? Ļoti vien-
kārši, precīzāk, viss jau sarunāts un nokārtots. 
Atceraties manu brāļuku, izcilo anesteziologu? 
Neraugoties uz dzīvesveida un pasaules skatī-
juma atšķirībām, mums joprojām ir ārkārtīgi 
labas un sirsnīgas attiecības. Atļaušos pat teikt, 
ka viņš allaž bijis man vistuvākais cilvēks, pro-
tams, uzreiz pēc manas mīļotās sieviņas. Re-
dziet, reizi gadā uz svinīgajām pusdienām Saei-
mas namā slimnīca brāļukam atvēl apmaksātu 
brīvdienu, taču tā nebūt nav brīvdiena šī vār-
da ierastajā izpratnē. Šajā dienā viņš pilda savu 
goda pienākumu. Proti, dodas uz Saeimas namu 
un medicīniskajā kabinetā, kur cita starpā at-
rodas arī visa anesteziologa darbam nepiecie-
šamā aparatūra, palīdz aizmigt ciemiņam, kas 
ielūgts uz pusdienām. Padara viņu klusu, bezjū-
tīgu un vairs ne šai pasaulei piederīgu. Brāļuks 
gan neko daudz nemēdz ar to lielīties, bet es gan 
zinu, cik ļoti viņš lepojas ar šo goda pienāku-

mu, kas no tiesas ir goda pienākums — valsts par 
šo darbu nemaksā viņam ne centa. Es nestās-
tīšu, cik daudz pūļu prasīja pierunāt brāli, lai 
viņš sieviņu samainītu ar mani. Ticiet man, tas 
nudien nenācās viegli, mēs strīdējāmies stun-
dām, viņš piesauca likumu pantus un paragrā-
fus, bet es bakstīju ar pirkstu uz tiem pantiem 
un paragrāfiem, kas viņa argumentāciju pada-
rīja pagalam grīļīgu un apšaubāmu. Taču mūsu 
domstarpības nu vairs itin nemaz nav no svara. 
Galvenais, ka viņš ir mani sapratis un nebrīnī-
sies, kad sieviņas vietā medicīniskajā kabinetā 
ieradīšos es. Droši vien mēs nepārmīsim ne vār-
diņa un pat izliksimies, ka neesam pazīstami, 
brāļuks vien paslepus, lai nemulsinātu asistenti 
un medmāsiņu, sazvērnieciski piemiegs man ar 
aci, kad gulšos uz viņa galda.

Bet, jūs turpināsit jautāt, ko sieviņa? Vai tie-
šām viņa labprātīgi piekrita atvēlēt savu lomu 
man? Viņas mīlestība spējīga pārvarēt visus 
šīssaules kārdinājumus, pat ielūgumu uz pus-
dienām Saeimas namā? Nē, protams, neviens 
latvietis ne uz ko tādu nav spējīgs, lai cik tā mī-
lestība būtu liela vai maza. Sieviņa nenojauta 
manus nolūkus, viņa nenojauta itin nekā. Gluži 
pretēji, viņa turpināja aizrautīgi gatavoties pus-
dienām Saeimas namā; sajūsmināti stāstīja, ka, 
ja viņa aiziešot vēl uz cukura epilāciju, cik tad 
viņa būšot skaista un kārdinoša; prātoja, kurš 
ministrs izvēlēsies kuru viņas miesas gabalu; 
ēdot pusdienas, mēģināja izprast, pēc kā varē-
tu garšot viņa; fantazēja, kā pasākums izskatī-
sies televizoru ekrānos un cik ļoti draudzenes, 
to redzot, viņu apskaudīs... Nu, viss kā paras-
ti šādā situācijā, ko tur daudz stāstīt, paši va-
rat iztēloties. Bet es klusībā šņirkstināju zobus 
— kāpēc tā? Kāpēc pasaule ir tik netaisnīga, ka 
viss tiek viņai, nevis man? Saprotiet, mēs tik il-
gus gadus bijām nodzīvojuši laimīgā laulībā, bet 
tagad... Nē, skaudības dēļ es viņu nesāku nīst, 
bet tās izjūtas, kas mani pārņēma, nudien nebi-
ja no patīkamajām. Es jutu, ka tad, kad viss būs 
beidzies, sieviņa apēsta, kauliņi notīrīti, nekas 
vairs nebūs tā, kā agrāk. Kaut kas būs zudis, 
kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Mana attieksme pret 
viņu būs mainījusies, un es vairs nespēšu patu-
rēt viņu gaišā piemiņā, atmiņas par lielo dienu 
būs samaitājušas mūsu attiecības... Grūti izstās-
tīt šo emociju kompleksu. Jā, jā, tas pats nelāgais 
grauzējs — skaudība. Visu turpmāko mūžu es 
viņu apskaudīšu, un šī sajūta gausi, bet noteik-
ti sagrauzīs mūsu mīlestību. Tāpēc es pieņēmu 
lēmumu...

Protams, pusdienu rītā varētu viņu iespundēt 
pagrabā vai vēl kur un uz Saeimu doties vienat-
nē, bet iedomājieties, kāda būs viņas turpmākā 
dzīve? Vienvienīga skaudība, dusmas, aizvaino-
jums. Vārdsakot, lielo dienu sieviņa nesagaidīs. 
Nejautājiet, kur viņu meklēt — pirmkārt, tas nav 
svarīgi, otrkārt, šā vai tā neatradīsit. Pusdienās 
Saeimas namā piedalīšos es viens pats. Ê
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Rakstnieks Eriks Ādamsons (1907—1946) atmi-
ņu skicēs atainots kā gaiši labestīgs un džentl-
menisks cilvēks, dendijs un unikāla stila meis-
tars savos darbos. 

Tāpat kā Rūdolfs Blaumanis, Jānis Ezeriņš 
un Andrejs Upīts, Ādamsons pieder pie latvie-
šu novelistikas visizcilākajiem autoriem. Blau-
manis kā psiholoģiskās noveles lielmeistars, 
Upīts kā sociālās un satīriskās noveles perfekts 
veidotājs, bet Ādamsons... Te uz mirkli jāap-
stājas, jo tā vien uzplaiksnī trafareti apzīmē-
jumi Ādamsona personībai un literārajam de-
vumam. Tā vien gribas atkārtot: Ādamsons kā 
«smalko kaišu» tēmas iedibinātājs, Ādamsons 
kā ornamentālās prozas aizsācējs, Ādamsons 
kā latviskā rokoko un neobaroka spilgtākais 
pārstāvis, Ādamsons kā cilvēka slēpto dziņu 
un māniju tēlošanas meistars, visubeidzot — 
Ādamsons kā pirmais mūsu patiesais estēts un 
dekadents. 

Viss minētais ir taisnība, taču kopuma ie-
spaids tā ij nerodas, jo Ādamsona novelistikas 
«smeķis» nav ne kompozicionālajos pavērsie-
nos, ne viņa apsēstajos dīvaiņos, bet galveno-
kārt paša rakstnieka personības neatkārtoja-
mā skatījumā uz pasauli, ko tik zīmīgi uzsvēris 
Anšlavs Eglītis: «Ar viņa [t. i., Ādamsona] vārdu 
mums allaž saistās priekšstats par a b s o l ū 
t u [izcēlums mans — V. V.] mākslinieku, kura 

rokās viela zaudē visu zemes smagumu, tenden-
ces un piejaukumus, pārvērzdamās tīrās mākslas 
elementos.» Latviešu prozā būtu grūti atrast 
otru tādu rakstnieku, kurš tik lielu uzmanību 
būtu pievērsis superoriģināliem un bieži vien 
eksotiskiem, izsmalcināta savdabīguma piesā-
tinātiem tēliem un situācijām, turklāt tie nav 
pašmērķīgi un pretenciozi — aiz tiem gandrīz 
vienmēr skaidrās kontūrās jaušama paša rakst-
nieka personība. Stils ir tas, kas Ādamsona 
rakstīto, vienalga — dzejā vai prozā, padara ap-
brīnojami pievilcīgu un vizuāli konkrētu. Sa-
vās novelēs Ādamsons izvairās no didaktikas, 
visu uzmanību veltīdams situācijas efektīgam 
kāpinājumam, finālu nereti veidodams strauji 
eksplozīvu.

Ādamsons nav sarakstījis daudz — četri dze-
joļu krājumi, divi stāstu krājumi, viens romāns, 
kuram bijis paredzēts turpinājums, trīs lugas 
(viena no tām — viencēliens), kopā ar Alek-
sandru Čaku sarakstīta ludziņa bērniem Nagla, 
Tomāts un Plūmīte, pasakas dzejā bērniem Koklē-
tājs Samtabikse un Čigānmeitēns Ringla, dažas ese-
jas un apceres. Vislielāko popularitāti izpelnī-
jusies viņa lirika, tomēr arī īsprozā (2000. gadā 
izdots tās pilnais apkopojums Dāvana, kas ap-
tver 35 darbus) ir gana daudz nezūdošu vēr-
tību. Cilvēka sadursmi ar tā dēvēto dzīves īs-
tenību Ādamsons paceļ drāmas statusā, gan 
ar ironisku, gan līdzjūtīgu attieksmi tēlodams 
savu nevaroņu savādīgumu un nespēju dzīvot 
tā, kā citi.

Jānis Grīns, pirmskara spēcīgākā latviešu li-
terārā žurnāla Daugava redaktors un literatūr-
kritiķis, Ādamsonu salīdzinājis ar krāšņu pa-
radīzes putnu, kam paticis viss neikdienišķais 
— senais, retais, izmeklētais, skaistais —, uz-
svērdams, ka viņa talants, reizē eiropeisks un 
latvisks, robežojies ar ģenialitāti un, ja gribē-
tu no latviešu prozas kaut ko tulkot lielo tau-
tu valodās, kas nebūtu «provinciāli eksotisks», 
tad noteikti visupirms būtu jātulko Ādamsona 
proza. No kurienes gan nāk Ādamsona ziņkāre, 
dažbrīd pat gribas teikt — apsēsta interese par 
cilvēka dabas dīvainajām, dažkārt pat patoloģi-
jai tuvām mānijām, interese par nespēju pārva-
rēt savus kompleksus, iegribas, interese par ne-
jaušo un nejaušībām, kas Ādamsona skatījumā 
bieži vien nosaka kādas rīcības dramatisku un 
pat traģisku iznākumu? 

Ja izmantojam Jāņa Ezeriņa spožo metaforu, 
cilvēks var slēpt kaut ko tādu, ko viņam nu ne-
kādīgi negribas atzīt, cik vien ilgi grib, taču šis 
slēptais tik un tā kādbrīd izlīdīs ārpusē, un var-
būt tas notiks pat ar eksplozīvu spēku. Ādam-
sons, no vienas puses skatoties, tam piekrīt, 
visnotaļ loģiski apgalvodams, ka psiholoģiskas 
naglas cilvēka dvēselē «izlīdīs ārpusē» likum-
sakarīgi un neizbēgami. Taču, no otras puses, 
Ādamsons ir pārliecināts par nejaušības likte-
nīgu un neizbēgamu iejaukšanos cilvēka dzīves 
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ritējumā, tādas nejaušības, kas absolūti maina 
visu cilvēka dzīvi. Rakstnieka tieksme nereti 
uz dzīves paradoksiem paskatīties ar smīnu, pat 
ironisku skatu, nav atstājama novārtā, un to-
mēr pat tad nereti kādā tikko pamanāmā nian-
sē, kādā pavērsienā ir jaušama rakstnieka līdz-
jūtīgā attieksme pret paša tēlotajiem dīvaiņiem 
un autsaideriem. Un, šķiet, nebūs nepareizi, ja 
modernā cilvēka neirastēniskumu un emociju 
svārstības dažkārt meklēsim pašā rakstniekā. 
Par to var pārliecināties, lasot Ādamsona un 
viņa lielās mīlestības dzejnieces Mirdzas Ķem-
pes intīmi ļoti atklāto un tiešo saraksti Mīlestī-
bas tuvskati (1998). 

Tomēr rakstnieka tēls ārpasaulei, gluži kā 
viņa attēlotajam Aleksandram Papīram nove-
lē Abakuka krišana, bijis citāds. Anšlavs Eglītis, 
iespējams, Ādamsona tuvākais draugs, uzsvē-
ris: «Eriks bija visai rāmas un nosvērtas dabas 
cilvēks. Man nekad nav gadījies redzēt viņu 
sadusmotu, redzami satrauktu vai noraizē-
jušos. [..] Viņš zināja, ka var paļauties uz savu 
nekļūdīgo, pārāko gaumi, un tāpēc nemēdza 
strīdiņos ielaisties. Pateica savu ieskatu un pa-
smaidīja. Savā veidā viņš bija ļoti pašapzinīgs, 
lai gan šo pašapziņu nekad neizrādīja. [..] Viņš 
nemīlēja malt tukšus niekus, allaž grieza saru-
nas uz mākslas pusi, viņam bija smalks, vīzīgs 
humors, viņš prata omulīgi uzjautrināties un 
arī uzjautrināt citus. [..] Nekad neesmu no viņa 
mutes dzirdējis rupjus vārdus, sūdzēšanos par 
likstām un nedienām. Par sevi viņš nemēdza 
runāt.»

Ādamsona dzīves izskaņa, cīnoties ar tuber-
kulozi pēckara Rīgā, kuru bija atstājuši gandrīz 
visi viņa laikabiedri un draugi, ir dramatiska. 
Tāpat kā viņa noveļu atmosfērā, arī tajā jūtama 
likteņa klātbūtnes elpa, kas ieskanas jau agrāk, 
kara plosītās Latvijas ainavā dzejolī 1944. gada 
pļaujas dziesma, kas dīvainā kārtā iekļuva arī pa-
domju laikā publicētajās Ādamsona darbu izla-
sēs: «Putni melnu krustu / Putni zvaigzni sārtu 
/ Zilos gaisos baigu pļaujas dziesmu dzied. / At-
dots nāves ziņā, / Gaidu savu kārtu...»

Tāpat kā Ādamsons, dīvainis ir arī nove-
lē Sarkanās asaras (no rakstnieka prozas pirmā 
krājuma Smalkās kaites) tēlotais dzejnieks un 
skolotājs Ivars Avots. Viņa dīvainība ir nerem-
dināma godkāre, un pie autsaideriem viņš jā-
pieskaita sava sociālā statusa dēļ — dzīves va-
reno dzīrēs viņu neielūdz, viņš nepieder pie to 
aprindām. Lepnums arī viņam nepiemīt, tāpat 
kā pašcieņa izteikt savu protestu līdz galam... 
Morāli Avots tiek sakauts pilnībā. Izmanto-
jot Andreja Upīša trāpīgo apzīmējumu kādam 
citam tēlam — Avota uzdrīkstēšanās nostāties 
pret fabrikantu Balmani ir mirklīga, tā ir kā 
«vistas lidojums», kas pēc būtības ir smieklīgs, 
un pats Avots to labi apzinās. Godkāres pret-
mets ir kauna jūtas, un Avots pēc likumsakarī-
gā fiasko tās pārdzīvo tikpat saasināti, atriebjo-
ties savam portretam, kurā jau apriori nofiksēts 
viņa gļēvums. Ādamsons ir nesaudzīgs Avo-
ta tēlojumā, taču nav iznīcinošs, pat vairāk — 
rakstnieks jūt līdzi tēlotajam tipāžam, un šī 
ādamsoniskā empātija ir ļoti būtiska. 

Cerams, ka pēc Sarkano asaru izlasīšanas la-
sītājs meklēs kādu no viņa ne tikai prozas iz-
lasēm, bet arī dzejas izlases, jo rakstnieka li-
terārais kopportrets veidojas, ieejot arī viņa 
lirikā. Lasot «visu» Ādamsonu, viņa paša de-
finētais latviskais šarms tad tik tiešām atklājas 
«[..] pilns atjautības, dzīves prieka un hēdonis-
ma, arī mazliet melanholijas un drusku vairāk 
ironijas». Ê
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Jā, tikai 
nejauši viņš 
uzzināja, ka 
Balmaņi rīko 
viesības

«Kamēr tev ir labi piegriezts uzvalks, laka kurpju 
pāris, piemērota cepure un divi vai trīs ērti krek-
li, ceri! Katra ceturtdaļstunda var tevi pacelt uz 
augstākas laimes pakāpes.»

Tā teica reiz kāds visai gudrs dzīves māk- 
slas filozofs, un dzejnieks Ivars Avots tam pilnīgi 
piekrita. Apģērbis vienu no saviem «trim ērtiem 
krekliem», «labi piegriezto uzvalku» un «laka 
kurpju pāri», viņš nosēdās savas latgaļu māla po-
diem, vāzēm un šķīvjiem izrotātās istabas krēslā 
un skatījās pulkstenī.

«Vēl tikai septiņi. Viesības pie viņiem parasti 
sākās ap astoņiem.»

Tomēr ielūgt viņu varēja kaut vai šodien no rīta 
vai vismaz pāris stundu pirms viesībām. Patiesībā 
citiem jau pirms nedēļas tika izsūtīti drukāti ie-
lūgumi, bet ar viņu bija citādi. Pirmkārt, viņš dzī-
voja tieši vienu stāvu augstāk virs viesību rīkotā-
ja mēbeļu fabrikanta Balmaņa dzīvokļa, otrkārt, 
viņš vairākus gadus pasniedza angļu valodas 
stundas Balmaņa dēlam Oļģertam — tātad viņš 
skaitījās tikpat kā mājas cilvēks. Viņu uzaicinās, 
kad viesības jau sāksies. Balmaņa kundze vai arī 
pats Balmanis, vai Oļģerts — varbūt kalpone (nu 
kas par to?) drīz uznāks un lūgs nokāpt lejā.

«Mēs jau jums nepiesūtījām ielūgumu — pašu 
cilvēks.»

«Protams, protams — pateicos — es nākšu — 
labprāt.»

Bet tomēr, iepriekš neielūgts, viņš varēja kaut 
kur aiziet — uz teātri, kafejnīcu, restorānu — jā, 
tikai nejauši viņš uzzināja, ka Balmaņi rīko viesī-
bas, — dzīvokļa saimniece teica.

Tātad tomēr viņiem vajadzēja iepriekš piesūtīt 
ielūgumu vai tāpat paziņot. Bet nekas!

Ivars Avots pēkšņi satrūkās, jo dzirdēja uz kāp-
nēm soļus. Viņš vēlreiz sakārtoja viegli cirtainos 
matus un apģērbu un steidzīgi paņēma zaļo zī-
muli, kas gadījās pie rokas, lai izliktos, ka raksta 

un ka nemaz negaida ielūgumu. Reizē ar zīmuļa 
tveršanu viņam nejauši ienāca prātā vārds «killi-
killiks». Gaidīdams klauvējienu pie durvīm, viņš 
neapzinīgi rakstīja ar zaļo zīmuli uz laikraksta Ti-
mes lapas malām:

«Killikilliks, killikilliks, killikilliks.»
«Tūlīt, tūlīt klauvēs! Tūlīt!»
Bet soļi aprima blakus dzīvoklī.
Ivars Avots nolika zaļo zīmuli, atspiedās pret 

krēsla atzveltni un garlaikodamies aplūkoja sa-
vas rokas. Kaut gan tās bija drusku par mazām, 
viņš tomēr kļuva ar tām gluži apmierināts, pie 
kam nodomāja, ka derētu kāds neparasts gre-
dzens ar dārgakmeni. Bet ar kādu akmeni? Kat-
ram ir savs laimes akmens. Katram mēnesim ir 
savs svētais dārgakmens — tā domāja agrajos vi-
duslaikos: janvārim baltais dimants, februārim 
hidatits, lietus akmens, martam zaļais jaspiss, ap-
rīlim zaļais skitijs no Skitijas, maijam zaļais sma-
ragds, jūnijam sarkanais lihinijs, jūlijam gaišais 
astrīts, augustam dzeltānais keraunoss, septem-
brim heliotrops, oktobrim dzintars, novembrim 
tumšdzeltānais hiacints, decembrim kristāls.

«Tā kā esmu dzimis martā, tad mans laimes ak-
mens ir jaspiss.»

Te aiz durvīm atkal atskanēja soļi. Šim namam 
bija tikai divi stāvi un trīs dzīvokļi — apakšā viens 
ļoti liels mēbeļu fabrikanta Balmaņa dzīvoklis, 
augšā divi mazāki, un vienā no šiem augšstāva 
dzīvokļiem Ivars Avots īrēja istabu. Blakus dzī-
voklī mājoja kāds pensionēts ģenerālis ar sievu. 
Kāpnes uz otro stāvu parasti bija ļoti klusas. Reti 
kāds pa tām devās augšā vai lejā. Tātad, ja tagad 
soļi skanēja, droši vien nāca pie viņa.

«Balmaņa kungs? Nē, soļi vieglāki. Arī kundze 
ne. Viņas gaita ļoti žigla un gandrīz nedzirdama 
kā lauku pelei. Oļģerts? Nē. Kalpone? Nē — jā...»

Nu viņš vairs neizlikās, ka kaut ko darītu, bet 
skatījās tieši durvju virzienā un gaidīja.

Patiesi, drīz klauvēja.
— Lūdzu!
Ienāca — bet ienāca tikai dzīvokļa saimniece un 

piedāvāja tēju. Tēju! Ābolu tēju! Viņš lai dzer ābo-
lu tēju, kad pēc dažiem mirkļiem tam būs apakšā 
jādzer tēja ar araku vai kafija ar franču konjaku, 
vai ananasu bole, vai kāds savāds kokteilis! Kok-
teilis Kiss те quick! Skūpsti mani ātri! Viņš laip-
ni noraidīja ābolu tēju un pateicās saimniecei. Tā 
aizgāja.

«Vai viņa tikai neizsmēja mani? Vai viņa neno-
jauta, ko es gaidu? Vai viņa nezina, ka es vēl ne-
esmu ielūgts?»

Viņš paskatījās pulkstenī. Tikai piecpadsmit 
minūtes uz astoņiem. Tad arī pēc viņa ieradīsies. 
Zēns, kundze, kungs. Varbūt kalpone. Vienalga.

«Kādēļ būt tik nepacietīgam? Jānoguļas uz tah-
tas... Bet bikses var saburzīt... pie melnām drēbēm 
ātri pieķeras spilvenu pūkas... Gulties nevar!»

Viņš vērīgāk ieklausījās. Viņam šķita, ka sa-
dzird apakšā priecīgas balsis. Bet varbūt tā bija ti-
kai kundzes balss? Cik viņai klusa gaita, tik skaļa 
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balss. Viņa laikam rīkoja kalpones. Skanēja dak-
šas un naži. Kā tad — galds tikai tagad tika klāts.

Viņš pasmējās par sevi. Tad viņš sevi norāja. 
Kaunēties viņam vajadzēja — izrādīt tādu nepa-
cietību! Viņš ieraudzīja uz laikraksta Times lapas 
malas trīsreiz uzrakstīto vārdu «killikilliks». Viņš 
paņēma zaļo zīmuli un pār visu lapu sāka rakstīt 
dažādos lielumos vārdu «killikilliks».

«Killikilliks... tas esot cigārs... no vītolu lū-
kiem... to smēķējot indiāņi... to smēķējot arī Lon-
donas klubos...»

Te blakus istabā sāka sist vecmodīgs sienas 
pulkstenis.

«Vai jau astoņi?»
Viņš strauji piecēlās un paskatījās savā kaba-

tas pulkstenī. Tas rādīja tikai pusastoņi. Bet viņa 
pulkstenis jau no laika gala samaitāja viņa dzīvi 
ar saviem niķiem un palaidnībām.

«Labāk, lai cilvēkam sirds nav kārtībā nekā 
pulkstenis,» viņš pie sevis dusmojās, «astoņi, jau 
astoņi...»

Un viņš astoņreiz atkārtoja:
«Tu vēl neesi ielūgts!»
Tad viņš piegāja pie durvīm un klausījās. Viņš 

klausījās, elpu aizturēdams, kamēr nolēma skaitīt 
līdz simtam — ja tad neviens nenāks, tad viņš aiz-
ies uz kādu kafejnīcu vai restorānu, vai kaut kur 
citur un pasmiesies par mēbeļu fabrikantu Bal-
mani un viņa viesībām.

«Viens, divi, trīs, četri...»
Viņš pārtrauca skaitīšanu un atkal klausījās. 

Tad viņš sāka no gala.
«Viens, divi, trīs utt.»
Viņš reizē skaitīja un klausījās. Apakšā arvien 

skaidrāk kļuva dzirdama balsu rūkoņa. Tātad vie-
sības droši vien jau sākušās.

Viņš aizskaitīja pie sevis līdz simtam. Neviens 
nenāca. Viņš nolēma vēlreiz aizskaitīt līdz sim-
tam. Aizskaitīja. Nenāca. Visas labas lietas ir trīs. 
Viņš skaitīja vēl trešo reizi līdz simtam. Nenā-
ca. Tad viņš vēl kādas trīs reizes aizskaitīja līdz 
simtam — trīsreiz pa trīs — un katru simtu atzī-
mēja ar zaļu zīmuli uz balti krāsotām durvīm. 
Viņš skaitīja, skaitīja un atzīmēja, līdz beidzot 
saskaitīja atzīmes. Piecpadsmit. Tātad viņš bija 
aizskaitījis līdz pusotram tūkstotim, bet neviens 
nenāca.

Viņš galīgi pārtrauca skaitīšanu un sāka staigāt 
pa istabu. Viņš staigāja šurp un turp neskaitāmas 
reizes un atkārtoja pie sevis:

«Nāks vai nenāks, nāks vai nenāks? Bet...» un 
viņš iesmējās. Viņiem tik daudz rūpju. Varbūt to-
mēr gluži nevainīgā kārtā viņu piemirsuši. Viņu? 
Kaimiņu! Dzejnieku! Dēla skolotāju! Vismaz Oļ-
ģerts varēja atcerēties. Bet ko nu zēns... liels res-
galis, sliņķis... Vai tādam kāda patika atcerēties 
savu skolotāju?

Ja nu viņš vienkārši bez aicināšanas nokāptu 
lejā? Balmaņi atvainosies, minēs iemeslus, kādēļ 
viņu nav ielūguši. Varbūt viņu ielūgt būs aizkavē-
juši tik pamatoti un noslēpumaini iemesli, kādi 

viņam nemūžam prātā nevarēja ienākt. Viņu ai-
cinās pie galda, viņš pateiksies un varbūt nemaz 
nepiesēdīsies, jo tā ēšana, dzeršana un pļāpāšana 
ar garlaicīgiem cilvēkiem viņam jau nav tas galve-
nais, bet gan tas, ka viņš — dzejnieks, kaimiņš un 
dēla skolotājs — tiek ielūgts.

Viņš jau atkal tuvojās durvīm, tomēr doties 
lejā tam pietrūka drosmes. Viņš turpināja staigāt 
pa istabu un, pašam nemanot, arvien skaļāk sita 
papēžus pret grīdu. Drīz viņš saprata savu no-
domu. Viņš gribēja apakšējos ļaudis darīt uzma-
nīgus par savu esamību. Viesi jautās: — Kas tur 
augšā ir? — Ā, — atbildēs Balmaņa kungs, — tas 
bija mana dēla angļu valodas skolotājs, dzejnieks 
Avots. — Dzejnieks Avots, — izsauksies viesi, — 
mēs gribam viņu redzēt!

Arvien skaļāk viņš sita kurpju papēžus pret 
grīdu, kamēr viņa soļošana pārvērtās ērmīgā dejā 
— pusčardašā un pusfandango.

Tā dejodams, viņš tuvojās logam un ievēro-
ja, ka dārzā ap strūklaku pastaigājas itin pievil-
cīgās Balmaņa brāļameitas, kuras viņš pazina. 
Viņš atcerējās arī meiteņu vārdus —  Astrīde, 
Ilona, Biruta. Viņš nostājās pie loga. Meitenes 
nepaskatījās uz augšu. Viņš tik strauji atvēra 
logu, ka gandrīz izkrita stikli. Arī tad neviena 
nepaskatījās. Viņš izliecās pa logu. Apakšā atra-
dās mēbeļu fabrikanta Balmaņa ēdamistaba un 
virtuve.

Krāšņi izplaukušu tumšsarkanu rožu, pāršķel-
tu ananasu un nolobītu banānu, uz grīdas izlie-
ta araka un ruma smarža sajaucās ar ceptu mājas 
pīļu, karstu vēršgaļas, laša un kāpostu pīrādziņu, 
un tikko saberztu mārrutku asiem garojumiem, 
kas apskurbinoši kutināja kārumnieku jutīgās 
nāsis. Kā pārgalvīgu mednieku šāvieni ozolu bir-
zīs nepārtraukti atskanēja ausīm bezgala patīka-
mie alus un lielo vīna pudeļu korķu paukšķi, kam 
pievienojās kristāla un porcelāna šķīvju, sudraba 
nažu, karošu un dakšu šķindoņa, tāpat virtuves 
saimnieces ēdienu gatavošanas pavēles un viņas 
palīdžu satrauktās atbildes. Vārdu sakot, viss tika 
darīts, lai rūpīgi sagatavotos mežonīgai ēšanai un 
dzeršanai par godu Lielā Vēdera neapremdinā-
majai nesātībai.

Krāšņi izplaukušu tumšsarkanu rožu smar-
ža... Ivaram Avotam rieba rožu smarža, tāpat kā 
tā rieba tādai lielai puķu draudzenei, kāda bija 
Marija Mediči, tāpat kā tā rieba gleznotājam Vin-
centam un itāļu dzejniekam Favoriti. Viņam rie-
ba rožu smarža tāpat kā maršalam d’Albēram cū-
kas galvas, kā Francijas karalim Indriķim III kaķi 
un kā Roterdamas Erasmam zivju smaka.

Viņš — tagad pavisam klusu — aizvēra logu un 
nosēdās uz platās, brūnās tahtas. Viņš sāka ap-
lūkot savu, pie pretējās sienas novietotu ģīmet-
ni — kāda drauga gleznotāja otas meistardarbu. 
Veselām tūbām uz audekla uztrieptām melnām, 
zaļām un tumšsarkanām krāsām veidotā glezna 
bija visai izdevusies, kā to apgalvoja ļaudis ar ne-
maldīgu gaumi, bet Ivaram Avotam tā nepatika 
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tādēļ, ka tā nebija uzgleznota viņam glaimojoši. 
Nesaudzīgi meistars bija atklājis viņa ļaunās īpa-
šības un, kā viņam šķita, pat tādas, kādu tam ne-
maz nav.

Visvairāk viņam nepatika gļēvie vaibsti, kas 
liecināja par aso nesaskaņu starp godkārību un 
gribas trūkumu, gaišzilās, it kā izraudātās acis un 
tikko nojaušamais, vientiesīgais smaids. Dažas 
asprātīgas dāmas izstādes atklāšanas dienā tei-
ca, ka viņš ģīmetnē izskatoties smieklīgs, citas, ka 
nožēlojams, bet visas atzina, ka darbs tiešām ap-
brīnojams.

«Viņas teica, ka es izskatoties nožēlojams?» sir-
dīgi pie sevis izsaucās Ivars Avots. «Labi, gan vi-
ņas redzēs, kas es kļūšu! Bet kas es kļūšu? Kas?»

Viņš brīdi pārdomāja, kā izteikt to vareno stā-
vokli, kādu viņš pēc daudziem gadiem ar savu 
vārdu mākslu pasaulē iekaros. Drīz viņš atrada 
zīmīgāko izteiksmi.

«Ja dažu lielu garu dēvē par pasaules sirdsap-
ziņu, tad mani varēs dēvēt par pasaules gaumi. 

Es būšu kaut kas līdzīgs Dizraelijam vai Edu-
ardam VII, kad tas vēl bija Velsas princis. Bet es 
būšu daudz dziļāks par abiem šiem dendijiem par 
excellence.»

Tad viņš atcerējās mēbeļu fabrikantu Balmani.
«Bet kas ir Balmanis? Mēbeļu rūpnieks, brīv-

laistais vergs, kas ieguvis zeltu, plutokrāts, kam 
dzīvoklis pārkrauts bezgaumīgiem dīvāniem, 
gultām un dažāda lieluma galdiem kā mēbeļu 
veikals.»

Ivars Avots aizvēra acis, lai neredzētu savu is-
tabu.

«Bet manā dzīvoklī atradīsies baroka laikmeta 
galdnieka maestro Andrē Bula no Indijas vai Bra-
zīlijas krāskoka gatavotās mēbeles, sarkanā zīdā 
zelta diegiem izšūti bizantiešu teiksmainie zvē-
ri, X gadsimteņa pergamenti ziloņkaula vākiem, 
izrotātiem dārgakmeņiem vai rokraksti sarka-
nā safjānā, kas apklāts sudraba lilijām, Murano 
meistaru darinātās Venēcijas stikla vāzes, sarka-
nie, zilie un dzeltānie Ēģiptes un Indijas lotosi...»

Eriks Ādamsonsproza Sarkanās asaras
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Viņa krāšņo priekšmetu uzskaitīšanu pārtrau-
ca Balmaņa viesi, kas kļuva arvien skaļāki.

«Viesi,» Ivars Avots, neatvērdams acis, nicinoši 
pie sevis nodomāja, «tirgotāji, veikalnieki, nam-
saimnieki — kimbri un teitoņi, pirms tos romnie-
ki iekaroja, kas, lai sarīkotu mielastu, kauj vēršus, 
cūkas un jērus. Un es, gara dižciltīgais, gribēju 
būt viņu vidū!

Kad es kādreiz rīkošu dzīres, tad pats mielasts 
ar priekš, starp un pēcēdieniem un dzērieniem 
un ar savu pasniegšanas veidu būs tik izmeklēts, 
ka pie mana galda labprāt nosēstos, ja tikai viņš 
būtu dzīvs, viens no slavenākiem pasaules ēdā-
jiem Ludviķis XIV, kam kuņģis un zarnas bijušas 
divreiz lielākas kā parastiem cilvēkiem un kas, 
kā to Sen-Simons un princese Palatīna apgalvo, 
pusdienās apēdis četrus šķīvjus baložu zupas, 
veselu fazānu, vienu irbi, milzīgu šķīvi salātiem, 
divus krietnus šķiņķa gabalus, jēra gaļu ar mēr-
ci un ķiplokiem, šķīvi ar cepumiem, tad dienvidu 
augļus un cietas olas.

Un pie manis viesosies visievērojamākie māk-
slinieki, zinātnieki, valstsvīri, karavadoņi.»

Un viņš jau domās sāka sastādīt viesu sarakstu, 
minot tur daudz pasaulslavenu vīru vārdus.

«Mēbeļu fabrikants Balmanis, protams, netiks 
ielūgts,» visai priecīgi iesmējās pie sevis Ivars 
Avots.

Bet tad apakšā tika nama tēvam laimes izsauk-
tas un skaidri varēja saprast vārdu «Bernhards», 
kas bija visu mutēs.

«Tātad šodien ir Bernhardi. Balmaņa vārda die-
na,» atcerējās Ivars Avots. «Nu kā tad! «Mēbeļu 
tirdzniecības un rūpniecības nams B e r n h a r d s  
Balmanis.»»

Un, vienā mirklī aizmirsdams savu pasaules 
gaumes noteicēja titulu, pielēca no tahtas kājās 
un iesita sev pa pieri:

«Ko es te gaidu, ko es te mokos? Vārda dienā 
jau mēdz ierasties bez īpašas aicināšanas! Varbūt 
mani jau sen gaida! Varbūt viņi pat apvainojušies, 
ka es neesmu — varbūt uzskata par lepnu, iedo-
mīgu! Kā man tas neienāca prātā!»

Sajauktiem matiem, saburzītām biksēm, spil-
venu dūnām klātu melno uzvalku, viņš bez kavē-
šanās noskrēja pa kāpnēm lejā un, tā kā Balma-
ņu dzīvokļa durvis bija līdz galam vaļā, pa nelielu 
koridoru gar virtuvi, kur rīkojās saimniece ar kal-
ponēm, drīz nonāca līdz ēdamistabai.

Ap putnu un meža zvēru cepešiem, zivīm un 
daudziem dažādiem tumšsarkanās rozēs paslēp-
tiem gardumiem, zaļām, zilām un brūnām kris-
tāla karafēm un sudraba vīna kannām apkrautu 
galdu sēdēja, kā Ivaram Avotam šķita, svētlaimīgi 
radījumi fantastiskām mutēm, tādām mutēm, kā-
das nav nevienam dzīvniekam, mutēm, kas reizē 
ēd, dzer, runā, klaigā, dzied un pie tam vēl skūp-
stās, «tu brālības» sadzerot.

Šie radījumi, nododamies baudas pārmērībām, 
bija kļuvuši it kā pusakli. Viņi gandrīz vairs nere-
dzēja ēdienus, dzērienus, blakus sēdētājus. Viņi 

neredzēja arī ienācēju, kas atbalstījās pret smago 
bufeti, uz kuras atradās trauks ar sarkano kaviā-
ru. 

T r a u k s  a r  s a r k a n o  k a v i ā r u. 
Te — 
(vēl neredzēdams uz bufetes trauku ar sarkano 

kaviāru) 
ienācējs Ivars Avots dzirdēja aiz muguras Bal-

maņa balsi.
Ivars Avots bija pilnīgi pārliecināts, ka dzird 

mēbeļu fabrikanta Bernharda Balmaņa balsi.
Šī balss čukstēja:
V i ņ š  j a u  n a v  i e l ū g t s ! 
Kaut arī Ivaram Avotam šķita, ka viņš zau-

dējis acu gaismu līdzīgi šiem dzīrotājiem, viņš 
savā bezizejas stāvoklī pēkšņi ieraudzīja trau-
ku ar sarkano kaviāru. Pats vairs neaptverdams, 
ko dara, briesmīgā niknumā viņš sagrāba vese-
lu sauju kaviāra, lai ietrieptu to Balmaņa acīs. 
Viņš strauji apgriezās, bet neviena aiz muguras 
nebija. Viņu pārņēma pārmērīgs pagurums, bet, 
kad viņš sajuta plaukstā kaviāru, tad gauži sa-
trūkās un iebāza vainīgo roku bikšu kabatā. Ne-
viena nepamanīts, viņš devās augšā — savā is-
tabā. Kājas viņam bija tik notirpušas, it kā viņš 
būtu vairākas dienas sēdējis joga stāvoklī. Krei-
sā roka, kurā neatradās kaviārs, kā triekas ķerta 
nokarājās gar sāniem. Roka ar kaviāru šķita kā 
pie pārējā ķermeņa nepiederīga, kā tāda, no ku-
ras ķermenis pēc iespējas ātrāk gribētu tikt vaļā, 
bet nevar.

Kad Ivars Avots iegāja savā istabā un ieslēdza 
elektrību, viņa appelējušā citrona krāsas seja 
atgādināja epileptiķi pēc lēkmes. Viņš mīņājās 
kādu brīdi pa savu istabu un klusu vaidēja, it kā 
viņa labā roka būtu tikusi ierauta kuļammašīnas 
spolē.

Tad viņš ieraudzīja savu ģīmetni.
Viņš mitējās mīņāties un vaidēt.
Viņš lūkojās ģīmetnē.
Ap acu plakstiem kļuva arvien karstāks, it kā 

tos kairinātu miežagraudi.
Pilns kauna un nožēlošanas viņš lūkojās ģī-

metnē, līdz sāka gleznu un viņas radītāju hiper-
boliski cildināt. Tad viņā pamodās dziļš nicinā-
jums. Viņš izrāva sev nepiederīgo roku no bikšu 
kabatas un ar visu spēku ietriepa mēbeļu fabri-
kanta Bernharda Balmaņa vaigam domāto sarka-
no kaviāru ģīmetnei acīs.

Tad viņš iekrita savā brūnā tahtā uz vēdera un 
seju paslēpa zilajos spilventiņos, lai nedzirdētu 
sudraba nažu un dakšu šķindoņu, alus un vīna 
pudeļu korķu paukšķus un viesu balsis un lai 
neieostu konjaka, аrakа, ruma un tumšsarkano 
rožu smaržu, kas, kā viņam šķita, nu līdzīgi sma-
cīgam mākonim tam visur sekoja. Tā viņš gulēja 
ilgi — pusaizmidzis, pusnomodā — un tik klusi, ka 
varēja domāt, it kā viņš neelpotu.

Bet, kad rīta saule apspulgoja aptriepto glez-
nu, kaviāra graudiņi, kas apklāja ģīmetnes seju, 
izskatījās kā sarkanas asaras. Ê

Eriks Ādamsonsproza Sarkanās asaras
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Atskan durvju zvans, un pēkšņi, pēc visiem 
šiem gadiem, parādies tu. Tev ir apģērbs, kādu 
valkā lielpilsētās, tu smaidi un saki: — Hi! 

— Sveiks, Bjern, — atbildu, tas izklausās kaut 
kā dīvaini un neīsti, jo es tevi vienmēr esmu 
saukusi par Kūniju. Tas bija atvasinājums no 
tava uzvārda Kūnerts, bet tagad tu esi Bjerns, 
šeit, pēc piecpadsmit gadu prombūtnes. Tev ir 
brilles, asimetriska frizūra un rokā ādas soma. 
Es stāvu tavā priekšā ar gumijas cimdiem rokās 
un šampūna putām matos, cenšos noslaucīt tās 
no sejas. Tu pasmaidi un apkamp mani. Apkam-
piens ir ilgs, it kā tu būtu mans vecākais brālis, 
turklāt tu izdves lauvas rēcienam līdzīgas ska-
ņas: — Roarrr!

— Drīkstu ienākt? — tu jautā.
— Jā, protams. 
Es pagriežos, manas treniņbikses sāk slīdēt 

uz leju, un zem T–krekla nav krūštura. Mūsu 
atkalredzēšanos biju iedomājusies pavisam ci-
tādu.

— Ah, — tu izdves un ar skatienu novērtē tel-
pas, tad saki, ka pie manis esot mājīgi, ka es esot 
skaisti pārkārtojusi māju un ka atmiņā tev vēl 
saglabājusies šīs vietas agrākā smarža.

— Ārprāts, — tu nosaki, mani pētot, — cik tev 
bija gadu, kad es no šejienes aizbraucu?

— Piecpadsmit.
— Un tagad?
— Rēķināt nemāki?

Tev līdzi ir šampanietis, man nav tam piemē-
rotu glāžu. Pabeidzu mazgāt matus un izslē-
dzu televizoru. Tu ieliec pudeli ledusskapī un 
noslauki rokas, man neko neprasot. Ir labi, ka 
mums nav jārunā. Ik pa brīdim tu paskaties uz 

mani, es nosarkstu, ar savu skatienu tu uzsūc 
visu, katru manu kustību, katru mēbeli. Tavs 
skatiens ir kā muzeja apmeklētājam: es jūtos kā 
provinces eksponāts, dinozaura skelets. Vienī-
gais, kas mūs vieno, ir bērnība ciemā.

Esam beiguši darboties, apsēžamies viens 
otram pretī uz krēsliem, kas palikuši no vecās 
garnitūras. Mēs  paņemam vecmāmiņas sinep-
ju burciņas, tu tās nodēvē par skaistu stila ne-
konsekvenci, taču tagad tās ir manas, tāpat arī šī 
māja — tā bija rakstīts testamentā. Vai neesi iz-
salcis, es apjautājos. Tu pamāj ar galvu un saki, 
ka ar vienu sviestmaizi pietikšot. Kamēr tu lē-
nām atver pudeli, es vienu uzsmērēju, blīkšķis 
neatskan, tikai klusa šņākoņa.

— Tā ir laba maize, — es saku, — un labs siers, 
no veikala. — Ar to es domāju savu bioloģisko 
produktu veikalu.

— Mmm, — tu novelc, vecāki tev noteikti ir 
stāstījuši, ka man pieder veikals, jo tu par to ne-
jautā. — Prozīt.

Šampanieti tu neesi pircis par godu mūsu at-
kalredzēšanās priekiem — esi to saņēmis kopā 
ar savu žurnālista, savu lielpilsētas balvu. Dzē-
riens dursta mēli un aukslējas, sīkadatiņas ie-
sitas acīs. Alus man vairāk ietu pie sirds, taču 
savelku atzinības pilnu grimasi. Gremodams tu 
jautā, kā man klājas. — Labi, — es atbildu mazliet 
par ātru, jo jautājums  ir smagnējs, tad savukārt 
jautāju es: — Un tev? 

No tavas mutes, ko ieskauj trīsdesmitdienu 
bārda, pār manu laucinieces galvu nobirst mil-
zīgs daudzums vārdu, un es neapdomīgi saku, 
ka priecājos tevi redzēt. Nav ne jausmas, kāpēc 
tā saku. Tie ir meli.

Tu pasmaidi un ielej sev vēl.
— Tev tas izdevās, — es saku. — Izkulties no šīs 

smirdoņas un izlauzties lielajā pasaulē. Es vēl 
aizvien smirdu pēc kūts. Es šo vietu nepame-
tīšu nekad.

— Man šķiet, tu to nemaz neesi vēlējusies.
— Vecāki pārdeva zemi un pārkārtoja saim-

niecību. Bio. Mazāk govju, bet ir siers, sviests 
un saknes. Es visu produkciju pārdodu ciema 
centra veikalā.

— Jā. Mamma teica.
Neliels klusums.
— Vai gribi vēl kādu malku?
 
Agrāk mēs bijām nešķirami. Tu, mana māsa 

Monika un es. Jau kā bērns biju tevī neprātīgi 
iemīlējusies. Taču jūs ar Moniku mācījāties vie-
nā klasē, es biju par viņu trīs gadus jaunāka. 
Agrāk mums bija pirkstu zīmju valoda, kopīgs 
tālskatis un veļas auklas starp logiem. Ar burv-
ju tinti no citronu sulas mēs rakstījām zīmītes, 
tad šīs slepenās ziņas ar veļas knaģiem piestip-
rinājām pie veļas auklām un vilkām no vienas 
mājas loga uz pretējo. Kad Monikai parādījās 23
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krūtis un tev bārda, starp mums atvērās bezdi-
benis, un manas slepenās zīmītes palika bez at-
bildēm. Un kad tu kādā svētdienas pēcpusdienā 
blakusistabā uz dīvāna, starp rotaļu zvēriņiem, 
laupīji Monikai nevainību, es uzliku savu atska-
ņotāju uz visskaļāko un vēlējos nomirt. Nāka-
majā dienā, neskatoties uz visu, es kopā ar jums 
gāju uz ezeru peldēties. Savu peldkostīmu at-
tiecīgajās vietās biju uzpolsterējusi ar tualetes 
papīru, taču jūs to pat nepamanījāt, jūsu sejas 
neatraujami bija pavērstas viena pret otru. Kāda 
niršanas solo demonstrējuma laikā es izvilku 
no peldkostīma izmirkušo tualetes papīru un 
ļāvu tam peldēt ezerā.

— Kādēļ tu paliki?
— Monikas dēļ.

Kādas trīs nedēļas pirms tava civildienesta 
sākuma Tēss aptina ap vienu no alejas kokiem 
savu vecāku mašīnu, tur bija arī mana māsa.
Viņa bija mirusi. Tad tu devies uz pansionātu 
veciem ļaudīm slaucīt pakaļas, bet es izlidoju 
no skolas. Pats par sevi saprotams, nekur neaiz-
braucu. Jo biju palikusi vienīgā meita, un mani 
vecāki gremdējās sērās. Taču tas nebūt nebija 
viss. Bija vēl kāds iemesls.

— Saprotu. 
Neko tu nesaproti. Viņas zārks vēl ne dienu 

nebija zem zemes, kad mēs abi gulējām sienā. Es 
biju kurla un šausmīgi vientuļa, kaut kas manī 
bija saliecies kā līks zobens. Laikam jau jutu 
divkāršo pamestību, kas man tuvojās, un mē-
ģināju apturēt laiku. Mēs gulējām līkumā viens 
pie otra, tavas rokas sāka glāstīt manas krūtis, 
tavas asaras ritēja man uz skausta un tavs stī-
vais dzimumloceklis berzējās gar manu dibenu. 
Tu pavilki kleitu uz augšu, biksītes uz leju, un 
es zināju, ka tagad notiks kaut kas tāds, kas vēl 
nav bijis. Tā laikā kodu sev rokā, ne jau aiz sā-
pēm, tās es būtu varējusi paciest, bet gan tāpēc, 
ka nebiju taču Monika. Tu palaidi mani, izskrēji 
no šķūnīša un pazudi no manas dzīves.

Tava roka ir uz dīvāna atzveltnes man aiz 
muguras, man tas nepatīk. Es pieliecos pie pu-
deles, taču tu vēlies būt pieklājīgs, pasteidzies, 
un mūsu augumi saskaras. Tu paņem rokā pu-
deli kā viesu apkalpotājs, ielej pēdējo malku un 
jautā: — Vai vīna pagrabā ir vēl šampanietis? —  
Haha. Lielpilsētas jociņi.

— Baidos, ka šī gadagājuma vairs nebūs, bet 
ledusskapī ir vodka.

— Necelies! — tu nosaki un aizej uz virtuvi. 
Tu uzvedies nepiedienīgi, kas gan tu esi, lai uz-
skatītu, ka vari okšķerēt pa manu saldētavu un 
pašapzinīgi atgriezties ar laupījumu. — Vēl pus-
pilna, — tu saki un dejas solī lēkā pa dzīvojamo 
istabu. Tu man atgādini caunu. Varbūt tāpēc, ka 
tev kājās ir cieši pieguloši džinsi, tavs augums ir 

tik slaids un labi veidots, un tev mutē mirdz tik 
daudz asu zobu. Cik gan ātri un veikli esi šeit 
iejuties, it kā te viss piederētu tev.

— Es biju tevī samīlējusies, — saku pēc otrās 
šņabja glāzītes. 

— Nopietni? — tu jautā un pievirzies man 
mazliet tuvāk.

— Nopietni. Pa īstam iemīlējusies.
— Kāpēc nekad neesi to teikusi?
— Es saku tagad. Toreiz es pat šķiroju tavus 

atkritumus.
— What? 1

— Atkritumus. Jūsu. No miskastes.
— Ko? Tu taču murgo.
— Nēē.
— Un ko tu atradi?
— Atkritumus. Tavus atkritumus.
— Hm.
— Jā.
Trešā glāzīte mums abiem.
— Bet kāpēc...?
— Gribēju būt tev tuvāk, laikam.
— Trakais skuķis, — tu pašūpo galvu. Pagrie-

žos pret tevi, ļauju aplikt roku man ap pleciem 
un nolieku galvu tev uz krūtīm.

Es tev nestāstu par kolekciju savā pagrabā. Tur 
ir trīs kartona kastes pilnas ar mapēm. Tajās ir 
plastmasas maisiņi ar taviem atkritumiem. Un 
klāt atradumu datumi un piezīmes: «25.06.1991. 
Jogurta vāciņš. Kūnijs brokastīs ir ēdis Millera 
jogurtu ar kukurūzas pārslām un nolaizījis vā-
ciņu.» Vai arī: «27.12.2002. Marcipāna iesaiņo-
jums. Kūnijs pa Ziemassvētkiem bija mājās un 
atrada zem eglītes marcipānu. To viņš apēda 
gultā, grāmatu lasot.»

Nestāstu arī, ka biju aizbraukusi uz pilsētu, 
kur tu studēji, lai pa nakti rakņātos atkritumu 
urnā arī tur, taču nespēju saprast, kas milzīga-
jā miskastē bija no tevis. Tā nu mani vērojumi 
un kolekcija aprobežojās ar tām retajām reizēm, 
kad tu apmeklēji vecākus.

— Tu patiešām esi jukusi, — tu saki un ar lū-
pām pieskaries maniem matiem.

— Man ir karsti.
— Iziesim pastaigāties. Apmetīsim kādu līku-

mu.
— Labi, ejam.

Būdami mazliet smagnēji no izdzertā šņab-
ja, atbrīvojamies viens no otra un no dīvāna, 
uzvelkam virsjakas, kurpes. Tu atstāj savu 
smalko somu un tā  liec man saprast, ka mēs 
arī atgriezīsimies. Vai es tomēr negribētu aiz-
slēgt durvis, tu jautā, kad izejam no mājas. Cik 
daudz ko esi aizmirsis. Šeit taču neviens ne-
nāks.

— Somā palika mans laptops.
Es pieliecu galvu. Kāds nūģis!

Karina  Kēlereproza Uzvārds. Dzīvnieks. Profesija.
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Man ir pilnīgi 
vienalga, ka 
tagad tevi 
dēvē par 
žurnālistu. 
Tu vienalga 
šķipelē 
mēslus

Ārā nav ne pārāk silts, ne auksts, ir maija vi-
dus, gaiss pilns dienas smaržu, un pie debesīm 
vēl pēdējā saules atblāzma. Mēs ejam pa galveno 
ielu. Virzienā uz centru. Tu smejies par «centru» 
un saki, ka viss šeit esot tik mazs, daudz mazāks 
nekā tavās bērnības atmiņās. Tevi sajūsmina 
gaiss un klusums, taču nekāda klusuma jau nav, 
un ož pēc lauku zemes. Logos iedegas gaismas. 
Lielākajai daļai ļaužu istabās ir aizvērtas žalū-
zijas. Visi sēž pie televizoriem. Es darītu to pašu, 
ja vien tu nebūtu piezvanījis pie durvīm.

— Kāpēc atbrauci tieši šodien?
— Vēlējos satikt tevi.
— Tā vienkārši?
— Jā.
— Gada vidū.
— Jā.
— Nedēļas vidū.
— Jā!
— Nestāsti pekstiņus.
— Biju sailgojies pēc šejienes. O.K.?
— Un kāpēc ne reizi nebiji sailgojies pēc šejie-

nes visus pēdējos piecpadsmit gadus?

Pamāju sveicienu Kerstinas mātei — viņa mūs 
vēro, stāvot aiz puspavērtiem aizkariem. Stāstu 
tev, ka Vennigeri savai mājai uzcēluši piebūvi, jo 
Kerstina ir apprecējusies un tagad viņai ir vīrs, 
viens no interneta, no neprecēto vīriešu biržas. 
To es saku, roku pa pusei mutei priekšā aizliku-
si, atdarinot ciema iedzīvotājus, un tu smejies, 
bet Kerstinai tagad vajag vairāk vietas, jo viņai 
ir interneta vīrs un trīs bērni.

Mēs apstājamies, skatāmies uz Vennigeru 
saimniecību un izdzeram degvīna pudeli tuk-
šu. Rīt viss ciems zinās, ka mēs šeit stāvējām 
un dzērām šņabi no pudeles, tas nu ir pilnīgi 
skaidrs.

— Nenāks par labu biznesam, — tu saki.
— Man vienalga, — atbildu, — viņi tāpat runā. 

Vēl neprecējusies manos gados un tādas lietas...
— Aiaiai, — tu novelc un satver ar roku manu 

zodu, — tik skaista meitene un vēl nav zem au-
bes. 

 Mēs pamājam ar roku Kerstinas mātei, kura 
vēl aizvien stāv aiz aizkariem, līdz lēnām tiek 
nolaistas žalūzijas.

— Te ir mans veikals, — es saku, kad centrā 
esam nonākuši pie lielās liepas. — Gribi apska-
tīt?

— Protams, — tu attrauc, un tas dara mani 
mazliet lepnu.

Atslēdzu durvis, zvaniņš virs durvīm iezva-
nās, es ieslēdzu gaismu.

— Nu, tā. Un ko jūs vēlaties?
— Pudeli šampja, lūdzu.
— Septiņi deviņdesmit deviņi.
— Astoņi eiro par pudeli dzirkstošā vīna?

— Ar uzcenojumu, naivais.
— Ak tā, nu tad... — un tu meklē maku.
— Būs jau labi.
— Nē, nekādā gadījumā.
— Liec naudu makā!
Tu pasakies, atver pudeli, mēs aizejam atpakaļ 

līdz liepai un apsēžamies uz soliņa.

— Es to nespētu.
— Ko?
— Strādāt tavu darbu. Apkalpot vietējos ļau-

dis. Pļāpāt. Klausīties visas tās ciema tenkas. Es 
domāju, nu, cik liels ir tavs rādiuss? No mājām 
līdz veikalam?

— Tikai neiztaisies, ka tavs darbs ir labāks par 
manējo. Agrāk tu rakājies pa lopu mēsliem, ta-
gad pa cilvēku. Tas ir absolūti viens un tas pats. 
Tu vēl aizvien esi tas pats Kūnijs, kurš mēž stalli. 
Man ir pilnīgi vienalga, ka tagad tevi dēvē par 
žurnālistu. Tu vienalga šķipelē mēslus. 

Esmu izlasījusi visus tavus rakstus, visu, kas 
bija atrodams internetā. Pasūtīju dienas avīzi, 
kurā tu pēdējos gados strādā. Es zinu, pa kā-
diem mēsliem tu mīcies.

— Man šķiet, ka esi atbraucis, lai nosvinētu 
savas nolādētās balvas saņemšanu un lai mums 
parādītu, cik esam provinciāli un cik tu esi sla-
vens, jo esi sasniedzis kaut ko tādu.

— Nemuldi!
— Vai pie viņas kapa biji?
Tu kādu brīdi klusē.
— Nē. Es nespēju.
— Un pie tā koka?
— Arī ne.
— Nu tad aiziesim tagad, — es saku un zinu, ka 

tu sekosi, jo man ir mājas atslēgas un tava ādas 
soma ir manās mājās ar visu laptopu tajā.

— Kāpēc?
— Nāc. Aiziesim tikai līdz kapiem. To tu viņai 

esi parādā.

Mazās baznīcas logā spīd gaisma, kapsēta 
grimst ziedos. Ceriņi. Kastaņi. Zelta lietus. To 
smarža ir jūtama jau no tālienes. Tērauda vārti 
ir slēgti. Tāpat kā agrāk, mēs kādā klusā stūrītī 
pārlecam pāri zemajam mūra žogam un esam 
dārzniecības stūrī. Es saņemu tavu roku. Taisni 
uz priekšu, divreiz pa kreisi, vienreiz pa labi, un 
esam klāt.

«Pārāk agri viņu paņēma nāve.» Nekas vairāk 
akmenī nav iegravēts. Ne vārds, ne dzimšanas, 
ne miršanas datums. Tavas acis pēkšņi kļūst 
apaļas kā pūcei un sāk pildīties ar asarām.

— Stulbums, — tu saki, un tavs skatiens klīst 
no kapa pie manis un atpakaļ.

— Skaties, Monika, kas ir atnācis, — es paceļu 
mazu akmentiņu un uzlieku to uz kapa, kas pa-
tiesībā ir dubultkaps, bet to pagaidām neviens 
nezina.

— Es tā daru katru reizi, bet kāds arvien tos 
no kapa noņem.

Karina  Kēlereproza Uzvārds. Dzīvnieks. Profesija.
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Tu seko manam paraugam, uzliec vienu ak-
mentiņu uz kapa un sataisi godbijīgu sejas iz-
teiksmi. Es paņemu pudeli, iedzeru krietnu 
malku par sevi, tad par Moniku un tad ļauju 
šampanietim lēnām līt uz kapa.

— Prozīt, Monika!
— Vai tu bieži nāc uz šejieni?
Pagājušās nedēļas beigās uz kapa iestādīju ne-

aizmirstulītes. Mamma fuksijas. Tās Monikai 
nepatiktu. «Mietpilsoņu puķes,» viņa savulaik 
teica. 

Monikai nepatiktu arī tas, ka es viņas kapā ie-
liku savu bērniņu. Mazu, bezvārda dzīvībiņu. 
Tas tagad vismaz nav viens.

— Man ļoti žēl, — tu saki, tas skan novēloti, 
veselus piecpadsmit gadus par vēlu. Es saņemos 
un saku:

— Tur guļ arī tavs bērniņš.
— Kas?
— Kad biju to zaudējusi, ieliku Monikas kapā.
— Kas? Kāds bērniņš?
— Toreiz tu padarīji mani grūtu.
— Kas? Kad? Kas?
— Šķūnītī, Kūnij. Tava mamma neko tev nav 

teikusi?
— Ko?

Es raugos tavā sejā. Šķiet, tu patiešām neko 
nezini. — Viņa man iedeva tavas kopmītnes ad-
resi. Es gribēju izstāstīt. Man bija tikai piecpa-
dsmit. Un bērniņu es gribēju paturēt.

— Kaskaskas, par ko tu runā?
Tad tu iesit man pa seju tā, ka zvaigznītes no-

šķīst gar acīm. Kaut kas silts sāk plūst pa degu-
nu. 

— Kas! — tu izkliedz vēlreiz.
Stulbais papagaili, es atvēzējos un trāpu tev 

pa seju. Mēģinu vēlreiz, tu izvairies no sitiena, 
mēs ieķeramies viens otram drēbēs, sitam un 
speram, tad nokrītam zemē un pēc dažām mi-
nūtēm, noguruši un nosmērējušies, paliekam 
mierīgi guļot kapsētas smiltīs. Roku rokā, skaļi 
raudot.

Kad manī viss ir noklusis, kad šis mirklis visā 
nopietnībā nonāk līdz apziņai, iestājas miers. Es 
vairs neko negribu, ne no kā nebaidos un izstās-
tu tev, kā tas bija toreiz, kad atklāju, ka esmu stā-
voklī. Kā es, panikas pārņemta, tualetē gaidīju 
grūtniecības testa rezultātus. Šo testu iepriek-
šējā dienā biju nopirkusi tuvējā pilsētā un nebi-
ju aizgājusi uz skolu. Kā es pagāju garām trijām 
aptiekām, iekams sadūšojos un vienā iegāju. Kā 
es iebāzu kabatā iepakojumu ar testiem. Kā es 
vakarā gultā ik pa brīdim studēju instrukciju un 
izrēķināju, ka ir jau trīsarpus nedēļas pāri lai-
kam. Un kā man saļodzījās ceļi, kad nevis viens, 
bet divi testi uzrādīja pozitīvu rezultātu. Nerau-
goties uz visu, viens man bija skaidrs uzreiz: es 
šo bērnu dzemdēšu. Tevis dēļ.

Stāstu, kā pagāja nedēļas, bastojot stundas, 
kamēr mani vecāki bija tik ļoti nobēdājušies par 
mirušo meitu, ka sev apkārt neredzēja neko. Un 
es viņiem arī neko nespēju pateikt. Kā es, jau 
ceturtajā mēnesī, kad bija redzams neliels vē-
deriņš, devos pie tavas mātes un izstāstīju vi-
ņai visu, jo gribēju dabūt tavu adresi. Gribēju to 
visu tev pateiktparādītpadarīttaustāmu.

Stāstu, kā tava māte apjautājās par laiku, tau-
jāja, vai mani vecāki to zina un vai es jau esmu 
bijusi pie ārsta, vai nedomāju «taisīt cauri». Kā 
viņa man sākumā negribēja dot tavu adresi, pēc 
tam tomēr iedeva, jo biju viņai samelojusi, ka 
esmu tikai trešajā mēnesī un ka pilsētā no bēr-
na atbrīvošos. Kā tava māte man iedeva naudu, 
divsimt marku — «operācijai». Kā es vēlāk ar vil-
cienu aizbraucu uz pilsētu, atradu tavu kopmīt-
ni un vēroju, kā tu kopā ar kādu meiteni iznāc 
pa durvīm, izskaties ļoti iemīlējies, bet man vē-
derā bija tavs bērniņš. Kā jūs aizgājāt uz kafej-
nīcu, ēdāt kūkas un dūdojāt kā divi balodīši. Kā 
es jūs vēroju. Es jautāju tev — vai atceries, kā tu 
mani pamanīji un tad paskatījies prom, it kā ma-
nis nebūtu, it kā nebūtu mani pazinis.

Stāstu, kā es pēc tam bezmērķīgi klaiņoju sve-
šajā pilsētā, kā man sākās krampji. Dzemdību 
sāpes. Kā neilgi pēc tam stacijas tualetē es savu 
bērniņu pazaudēju, un kā no tualetes poda iz-
ņēmu embriju — tas bija tik mazs kā mana dūre. 
Es ieliku to sviestmaižu kastītē, kurā pirms tam 
bija gulējis pusēsts ābols. Kā man sākās spēcī-
ga asiņošana. Tik spēcīga, ka nācās izmantot T–
kreklu ieliktnīša vietā. Tualete pēc tam izska-
tījās šausmīgi. Stāstu, kā ar kastīti mugursomā 
aizbraucu mājās. Vecāki pat nebija pamanījuši 
manu prombūtni. Kā nākamajā naktī kapos virs 
Monikas zārka slepus izraku bedrīti, tas bija 
tik grūti, jo zeme bija sasalusi. Bija jau novem-
bris, manā rīcībā bija tikai sīka dārza lāpstiņa, 
un manas delnas pēc tam klāja tulznas. Es tev 
stāstu, kā paņēmu maziņo savās rokās un ieliku 
Monikas kapā, cik bija sāpīgi un kā mani pār-
ņēma tukšums. Kā pēc tam es vēl nedēļām ilgi 
cīnījos ar šīm sāpēm un šo dobjo — neko. Kā iz-
lidoju no skolas.

— Nāc, — tu saki un apskauj mani. Es zinu, ka 
rīt pat tu aizbrauksi uz lielpilsētu pie sievas un 
bērniem. 

Un vēl es zinu, ka, pirms atbrauks atkritu-
mu savācēji, es savas kartona kastes iznesīšu no 
pagraba un nolikšu ielas malā. Un ka manī atkal 
ir daudz brīvas vietas. Ê

1 Ko? (angļu val.)

Karina  Kēlereproza Uzvārds. Dzīvnieks. Profesija.

No vācu valodas tulkojusi 
Silvija Ģībiete
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Teikums no grāmatas vidus
Aivars Eipurs, dzejnieks

Teikums, kas paliek atmiņā, nereti romānā ir 
pats pirmais, turklāt no tā, kas lasīts jaunībā. 
No Kapteiņa Granta bērniem, no Annas Kareņinas 
vai arī no Jurija Oļešas garstāsta Skaudība — pa-
visam neliels teikums, pieci seši vārdi, taču pie-
tiekams, lai par pareizo vārdu kārtību tajā mani 
draugi dažus gadus vēlāk sastrīdētos un noslēg-
tu derības. Taču es izvēlējos teikumu no kādas 
grāmatas vidus, proti: «Alvaro man parādīja sa-
vas mīļākās grāmatas spāņu un angļu valodā un 
par katru no tām runāja aizrūsējušā balsī, viņa 
mati bija izspūruši un acis vājprātīgākas nekā 
jebkad» — no Markesa Dzīvot, lai izstāstītu. It kā 
nekas — satikušies jauni rakstnieki, Markess pēc 
dzeršanā un literārās sarunās pavadītas nakts 
aizbrauc pie viena no viņiem, Alvaro Sepedas 
(1926—1972) uz mājām, un... notiek grāmatu rā-
dīšana un atklāšana draugam — tie arī manā grā-
matmīļa karjerā bijuši gandrīz vai paši svētākie 
un sirsnīgākie brīži.

Atmiņā paliek kopaina
Māris Bērziņš, prozists

Jāatzīstas, neviens tāds īpašs teikums pa galvu 
šobrīd nevandās. Visi kaut kur dziļi nogrimuši. 
Atmiņā parasti paliek grāmatas kopaina, idejas, 
lasot radušās izjūtas, bet atsevišķas, konkrētas 
pērles daudz retāk. Protams, vienmēr var parak-
ņāties, un tu, cilvēks, arī pūlies atcerēties, šķirsti 
sējumus un meklē to zīmīgo vārdu salikumu, 
gandrīz vai ķeries pie aforismu krājumiem, taču 
tad atrauj roku no grāmatplaukta, jo saproti, ka 
šāda meklēšana nav lāgā — jautāja tak par ne-
senu lasīto. Bet kas ir nesen? Kosmiskos mēro-
gos mana bērnība arī nav nemaz tik sena, tāpēc 
mēģināšu izlīdzēties ar to dienu pieredzi. Piecu 
sešu gadu vecumā dienām ilgi prātoju par dzies-
miņas rindu: «Zem eglītes mazs zaķītis, kaut 
bailīgs, draiskuļo.» Likās, ja jau «dusmīgs vilks 
tai garām aizcilpo», zaķītim jābūt stīvam no bai-
lēm, zemākam par sniegu. Tad nu pēc sava bērna 
prāta pārveidoju tekstu: «Zem eglītes mazs za-
ķītis, tur bailīgs trīsuļo.» Mani centās labot, to-
mēr ar jaunajiem vārdiem dziesma šķita daudz 
jēdzīgāka.

Doma sevī jāmodina
Madara Rutkēviča, dramaturģe un proziste

«Katru rītu Eduarda māte Mārieta sita ar rungu 
pa grīdu. Tā viņa modināja aizgulējušos kalpus,» 
man stāstīja Kalāču memoriālā muzeja vadītāja 
Tamāra, kad tur ciemojos. Tikmēr skolēni no Val-
mieras skraidīja pa Kalāču pagalmu ar Eduarda 
dzejoļiem rokās. Reiz tāpat no rokas rokā ceļo-
ja Eduarda dzejoļu noraksti — doma bija atradu-
si gultni, un tā gribēja plūst. Vēlāk viņiem dzejoļi 
bija skaļi jānolasa. Caur sarunām Eduarda domai 
pievienoja savu domu. Savu izpratni. Viens no 
skolēniem teica: «Toreiz mēs laikam nebijām tik 
brīvi, bet atstājām daudz vairāk domu nekā tagad, 
kad tā īsti nemaz nezinām, ko ar brīvību iesākt.» 
Un ar domu ir kā ar to Mārietas modinātājrungu. 
Tā nemitīgi sevī jāmodina kā kāds, kurš ilgi negrib 
mosties. Paša doma, nevis gatavi apgalvojumi, kas 
ir līdzvērtīgi miegam. Beigās mēs nonācām līdz do-
mai, ka daudz svarīgāk ir atcerēties tos, kuri ir mūs 
modinājuši, nevis tos, kuri mēģinājuši aizmidzi-
nāt nāves miegā. Raiņa un Aspazijas jubilejas gadā 
Eduards Veidenbaums ir labs piemērs, ar ko turpi-
nāt, bet jāsāk ir ar sevi. Dod savai domai laiku. 

Acīs krītoši burti
Egils Venters, prozists

Latvieši mīl savu kultūru. Kultūras dēļ latvie-
ši gatavi uz 20 gadiem iespundēt lasītājus Na-
cionālajā bibliotēkā ar smirdošu tualeti, bez 
ēdiena un dzēriena, lai izdzīvojušos nākama-
jā tūkstošgadē pārceltu uz Gaismaspili. Tur pie ie-
ejas viņus sagaida «acīs krītoši burti»: IT THAT 
CARES. Ēģiptes piramīdai līdzīgā celtnē līdz 
divpadsmitiem jūs esat vienīgais lasītājs, un 
tas labvēlīgi iedarbojas uz jūsu ekskluzivitāti. 
Jūsu dēļ vestibilā darbojas milzīgs piecsimt collu 
televizors, kas rāda kaut kādas blēņas par kultū-
ru, kas apēd sociālās mājas Pļavnieki gada elektrī-
bas budžetu. Ja vēl pieskaita pilnu apgaismojumu 
11 stāvu piramīdā, bezjēdzīgi darbinātos eska-
latorus un citas ekstras, ar gandarījumu jāseci-
na, ka saņemat Dubaijas prinča cienīgu luksusu. 
Tiesa, nākamajā dienā pie ieejas jūs sagaida uz-
raksts: bibliotēka slēgta Eiropas prezidentūras 
pasākuma dēļ. Ja Gaismaspils slēgta, var doties uz 
Misiņa bibliotēku. Tur lasītavās valda Smoļnija 
cienīgs aukstums, un padzerties var tikai tualetē 
no krāna. Tomēr lasītavas ir pilnas ar emeritētiem 
profesoriem un studentiem. Pavasarī dažs saslimst 
ar diloni vai, labākajā gadījumā, garo klepu. Sli-
mības gultā nav labākas lasāmvielas par Pērsieša 
stāstu Acīs krītoši burti. Tas ir stāsts par beztiesisku 
proletārieti krāsotāju, kurš spiests salā zīmēt uz 
brandmūra kapitālista reklāmu. Protams, aukstu-
mā viņš saslimst ar abpusēju plaušu karsoni, un 
ģimene paliek bez apgādnieka, bet pa logu atraitne 
varēja redzēt «acīs krītošus burtus» uz vīra apglez-
notā brandmūra: IT THAT CARES. Ê

Nesen izlasīts 
teikums, kas 
neiziet no prāta... 
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—
svešas putnu balsis vīnogulājos
stāsta par svešu laimi un mieru
tu uzstīvē hoteļa šampūnā izmazgātās kedas
un smaržīgiem soļiem aizej aizmaldīties
starp vīna dārziem
sirmajos matos iebirusī vīnogu sēkliņa
sazaļo vainagā
līgo eo o

—
rīgas ielās lasot savam vīrietim benčikus
viņa vienmēr dziedāja tikai mikaelas āriju
negribēja būt karmena
negribēja būt liktenis
negribēja mīlestības dunci sirdī
pirksti smirdēja pēc tabakas
viņa dziedāja:
man ir bail
bet es negribu baidīties

—
varbūt tu esi ezers
ar nogremdētu pasauļu kara kuģi
vrakā līdakas lokās starp munīcijas kastēm
un tīri noskrubinātiem skeletiem
vecais sams dūņu pēļos caur snaudienu atminas:
kāds kliedza

—
tikai pēc tam
kad tu esi iemērcis savu galvu
vircas bedrē
kad no saviem grēkiem
esi savijis virvi
un uzmetis sev kaklā
un gaidi beigas
kurām jāatmirdz kā varavīksnei
tikai pēc tam
krāsas zaudējusī varavīksne
kļūst par tavu nākotni

—
naktsklubā dzimusī mīlestība
balta 
līdz pēdējai naktij
tumsā dzimušie vārdi
balti
līdz pēdējai tumsai

—
sapnis ar kaiju klaigām
skaistāks par dzīvi
šajā pagalmā kaijas neielido
bet sapņi atgriezušies
no bezvēsts prombūtnes
viņu lidojumam nav šķēršļu

—
parādes durvis klaudz tikpat truli kā sētas durvis 
mežvīns aizaudzē logu
visi pavasari saplūduši vienā
pārmēru garā
visas jūras saplūdušas vienā
ilgu jūrā

—
paldies par fotogrāfijām
kurās neizskatos pēc sevis
paldies par dzīvi
kurā neizskatos pēc sevis

šorīt gāju pie vecenītes
iedot pēcinfarkta tabletes
dzīvokļa durvis bija ciet
neatvērās

stāvēju tur kā pēdējais paldies

Balta līdz pēdējai tumsai

Amanda 
Aizpuriete



Amanda Aizpurietedzeja Balta līdz pēdējai tumsai

—
kad mans mazdēls iemīlēs bendes meitiņu
ko es kliegšu?
kad mana dēla sirdsdraugs
atnāks manā izlietnē nomazgāt asinis no rokām
vai uz mana gaļasdēlīša
nocirst savu pirkstu ar nenovelkamo slepkavas 

zīmoggredzenu
es viņam to liegšu?

—
mana mandala

no manuskriptu pelniem
no ceriņu ēnām 

no zelta ķēdes posmiem
no zelta vārdu druskām
no saules šķembām būra restēs

no vīna pilēm pērnajā sniegā
no brūcēm noklusētām

uz grīziņkalna gruzdošās ietves

—
caur tenku miglu
caur baumu ērkšķiem
ej žiglāk
žiglāk
akmenī vērties
kad akmens kļūsi
vairs nesāpēs
mēs tevi gaidām
akmeņi mēs

—
vairs nevajag šausmu un baiļu
kareivji brien pāri savu bijušo dzīvju līķiem
tanki pārvērš pilsētiņas mirāžā
tagad vajag skatīties
kā plaukst roze
kamēr vēl ir kāds dārzs
tagad vajag lasīt senfranču dzeju
kamēr vēl ir kāda bibliotēka
un bērnus
visus pasaules bērnus
tagad vajag mīlēt kā savējos
kamēr viņi nav padarīti par kareivjiem

—
ar akmeņiem nomētātās
māte sajuka prātā

ar akmeņiem nomētātās vīrs
ir nākamai kaujai tīrs

ar akmeņiem nomētātās māsa
tagad mācās grēcīgas grāmatas lasīt

ar akmeņiem nomētātās nožņaugtais mīlnieks
peld mūsu apziņas dzīlēs

–
varbūt reiz dzirdēšu
kā sudrabaini ziemā pērkons nodun
varbūt reiz pati kļūšu himnas nots
bet svešiem nenovēlu godu
man manu mūžu apskaidrot

–
kādreiz pat stiksa izkāpj no akmens krastiem
kādreiz pat hārons aiziet pie hetērām uzdzīvot
nāves obolus ādas maišelī šķindinādams
dāsni katrai maksā par pēdējo mīlas stundu

–
kādreiz pat stiksa izkāpj no akmens krastiem
kādreiz pat hārons aiziet pie hetērām uzdzīvot
nāves obolus ādas maišelī šķindinādams
dāsni katrai maksā par pēdējo mīlas stundu
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Ļaudis runāja, ka valdnieka konkubīne Bao Si
esot par skaistuli pārvērtusies lapsa–vilkatis.

Es vienkāršs rakstvedis
Man pietiek ar tiem hieroglifiem
Kas atrodami skolotāja runās
Šos nepazīstu kungs
To līnijas ir ačgārnas un greizas
Kā atstājis tās būtu meža zvērs
Ar nagiem koka mizā
Pat mājas kaķi neglauda pret spalvu
Pret zīda rakstu nevelk otu
Es vienkāršs kancelejas ierēdnis
Šīs zīmes nepratīšu pārrakstīt

I
Par agru bizes atpītas
Un sprausta jašmas matadata
Ko Bao Si pirms pirmās nakts
Ar mēmo einuhu ir atsūtījis
Valdnieks Jou

II
Lai apklust cītaras un flautas
Lai nelīst vīns
Un rimst pie galdiem runas
Mēs gribam dzirdēt tavus smieklus
Bao Si

III
Desmittūkstoš mēru zelta
Par vienu konkubīnes smaidu
Tik viegla šovakar
Ir valdnieka Jou roka 
Tik smaga sirds

IV
Met metāls acīs aukstu spīdumu
Kad Ši Fu lūpas
Čukst debesdēla ausī
Un kupris padomnieka mugurā

Ar katru vārdu paliek lielāks

V
Liek kareivji pie sārtiem lāpas 
Ceļ bungu rība saimes
Un pārskrien uguns ķēde
Par vēju ātrāk
Kalnu sargtorņus

VI
Kā lēnas vizmojošas upes
Plūst bruņās tērpto vīru straumes
Pa visiem ceļiem
No kalniem lejup garām rīsu laukiem
Un aizrauj līdzi cilvēkus un lopus

VII
Dzen zirgus putās vēstneši
Kad apjukušo ģenerāļu acis meklē
Ienaidnieka karogus
Un debesdēla palankīnā 
Pasprūk smiekli

VIII
Lai deg ik nakti sārti
Kalnu sargtorņos
Lai apspīd konkubīnes seju
Mēs gribam redzēt tavu smaidu
Bao Si

IX
Pland lāpu gaismā karogi
Virs karavīru galvām
Līdz ausmai
Slēgto vārtu priekšā paliek
Sastingušie stāvi

X
Kūp pamale
Zem klejotāju cilšu kaujas zirgiem
Krauj Ši Fu ļaudis zeltu vezumos
Pirms sasniedz mūrus
Kliedzieni un sievu raudas

XI
Jau izdeg visu nakti liesmojošie sārti
Kalnu sargtorņos
Kad viens
Pret desmittūkstoš uzvilktajiem lokiem
Pa vārtiem izjāj valdnieks Jou

XII
Grābj sirotāji sudrabu un bronzu
No dzīru galdiem
Zem viņu kājām
Salūst tava jašmas matadata
Bao Si

***
Bērnībā Lin Lin mēdza dejot ar vīrieša mēteli
Spoguļa priekšā

Ronalds 
Briedis
Tīstoklis no divpadsmit
Bambusa plāksnītēm
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Ronalds Briedisdzeja

Pāršķirstīt ārzemju mūzikas žurnālus
Un pielaikot smukāko puišu
Uzvārdus

Māte vienmēr smējās
Lin Lin ir
No skūpsta piedzimis bērns

Lin Lin reti atceras māti
Nu par viņu atgādina vien burciņas ar kapsulām
Kuru krāsa un daudzums
Mainās biežāk nekā apakšveļa

Kad māte vairs necēlās no gultas
Sieviete augstpapēžu kurpēs
Aizveda Lin Lin uz Go-Go klubu meitenēm
Kas piedzimušas kā zēni

Brīvajos brīžos Lin Lin
Glāsta amerikāņu tūrista uzdāvāto rokassomiņu
Vai saritinās uz viesnīcas matrača
Un skaita logā
Lidmašīnas

Lietus no vienas Lin Lin asaras
Līst visu nakti

***
Uz ceturtās paaudzes vokaloīda
Jaunā singla prezentāciju
Viņi atlido no visas pasaules
Garmataini datoriķi
Un briļļainas teleoperatores
Interneta veikalos

Arhitektūras brīnumi
Tokijas līcī uzbērtajā salā
Liekas novecojuši
Kospleja karnevālam ko ik gadu rīko
Anime industrijas giganti

Kad uz skatuves parādās
Zaļmatainās popdīvas hologramma
No spiedzošo fanu decibeliem
Nobrūk aparatūra
Un ausīs iegriežas
Kaut kas no ķīniskas intonācijas
It kā tūkstošiem krītiņu
Uz tūkstošiem skolas tāfeļu
Uzrakstītu vienu hieroglifu

Virtuālajā skudrupūznī
Sociālais statuss proporcionāls
Atmiņas kartes lielumam
Jeb brīvajai vietai tajā
Pat skanot sezonas hitiem
Vietējie otaku seko viedtālruņos
E-autogrāfa izsolei

Uzstāšanās beigās
Sintezētās balss īpašniece atvadās

Pamāj visiem ar roku
Un izšķīst rozā sirsniņās
Atstājot publiku skandējam tās vārdu
Un šūpojam
Biļetes cenā iekļautās gaismiņas

Pēc koncerta masas saplūst metro
Un no jauna iegrimst displejos
Uzslejot ap sevi neredzamas sienas
Ko nespēj sagraut pat
Divas nelielas zemestrīces
Kas pagūst sašūpot vagonu
Pirms krāsainākā pasažieru daļa
Izbirst Akihabarā

Neaziāta acis komiksu paradīzē
Žilbst no daudzstāvīgiem
«Bishōjo» (skaistomazomeitenīšu) plakātiem
Teju katrā veikaliņā
Pie kases kāds puisis saulesbrillēs
Mēģina nopirkt žurnālu
Ar vecākā brāļa pasi

Tu vari brīvi tulkot Išiguro
No angļu valodas uz amerikāņu
Un Murakami
No amerikāņu uz japāņu
Bet svešiniekus pūlī
Aiz sterilajiem mutes apsējiem nodod
Ķermeņa valodas akcents

Tuvojas vakariņu laiks
Pēc lekcijām studentes
Franču istabeņu tērpos piepelnās
Aicinot apmeklētājus kafejnīcās
Kur uzsildītām lielveikalu maltītēm
Par atsevišķu samaksu
Uzzīmē kečupa kaķēnu
Papūš uz karotītes
Vai nodzied labas apetītes dziesmiņu

Fotografēt te nedrīkst
Taču kāds vienmēr pamanās
Pavērst pret viņām
Somā paslēptu objektīvu

Meitene kas apkalpo galdiņus
Kustas pārāk strauji
Un bildē aiz viņas paliek
Tūkstoš roku
Kā žēlsirdīgajai dievietei Kanonai
Kuras vārdā nosaukta
Tūrista kamera

Fotogrāfijas viņš vēlāk salādē
Sociālajos tīklos
Izdomā katrai asprātīgu komentāru
Taču nepievieno

Vārdi pēkšņi liekas neiederīgi
Kā ēnas bērnu zīmējumos



Kopš 2008. gada, kad 
iznāca pirmais Andra 
Ogriņa dzejoļu krājums 
es zvēru pie kraukļiem, 
par kuru piešķirta 
Literatūras gada balva 
spilgtākās debijas 
nominācijā, klajā 
laistas četras grāmatas. 
Šogad izdots dzejnieka 
jaunākais krājums 
Plaukstu šķērsielas. 
Piedalījies pērn izdotā 
Oļega Ļencoja dzejas 
krājuma Pieceļas, 
ieelpo... atdzejošanā.
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dzeja

3 melnā vai baltā nokrāsas

*
mēs aplejam vārdus ar remdenu ūdeni
pasmeltu no laika ziņām tā 
lielā un zibošā zelta šķīvja kam melna 
mākoņa maliņa 

un gaidām līdz ievilksies 
kunkstošie pravietojumi tumsas staig-
numa nepārstaigājamā miegā (ar 
elpu rokās ar sapnim atpirktām kājām)

drūp lietus kalni
mums pāri kāpjoši uzrunu biezumi šo 
ceļu kāds skaidros
ja izskaidros modīsimies

*
neļauties purvā izmētātajām pēdām
un tavā plānotājā 
apvilktam cinim – starta laukumam 
uz spožu bet vientuļu zvaigznāju
vai vienkārši debesīm
bez rīta asarām kalstoša bērza mizā
vai dzīves pēdējām naktīm 
ar melnajiem akaču taustiņiem
tukšuma fonā (un es 
lūdzu man piedot ka nespēju atklāt 
tās notis 
kas tevī negrimstot iedzēla prātā)

*
smagā jasmīnu krāsā
nokrīt jūlija sniegs
un es aizmirstu runāt
lūpas atbalsīs slēpt

zemes vadmala ieplīst
tavi graudi kad dīgst
saltā baltuma blāzmā
melo vasaras rīts

mūsu skatieni saplūst
mūsu sniegpārslas kūst

peļķēs skalojas asni
vārdos noslīkst kluss mūžs

x un st.diena

*
dienas sarūk līdz iekškabatas formātam
un tu nojaut
ka drīz tava žakete neizturēs

saplīsīs ādas odere izvelsies sirds aknas 
nieres un plaušas kā 
zelta atslēgas no maskēto teātru durvīm
un tu vairs nevarēsi tēlot
debess zarā pakārto meža pagales lomu

tumsas tuša nogrimēs tavu seju
lai pilsētas mērs vai mācītājs nepamana
sāpes saņemot sniega pušķi 
un kabatu bažas par x dienas atnākšanu

*
st.dienas ķermenis sadalās 
spīdīgās daļiņās 
kas projicējas uz loga ekrāna
gaidot austošās tumsas akmeni

skaļums pagriezts ar seju pret sienu
līdzsvaram atņemta bezgalība
lai kārtējais vakars nepārvērstos 
par garlaicīgu debesu 
un mērķus neķeroša akmens garadarbiem 

laika pavediens pārtrūkst 
st.dienas atomi saskaitīti un 
stikla skatiens pavēsta noslēgumu

***
liekot sarežģītu varbūtību sensenus soļus
pēc nakts kupejas gaismas gaiteņa galā 
sveicinot bezmiega vajātās zemes staciju
pirms saullēkta debesīm nozagtā vēsuma 
domai piejaucot zaļo debesu reibumu 
karstajām lūpām noslaukot dūmu taciņas
paliekot luminiscējošai robežsvītrai tur
kur viss nemitīgi beidzas topot jaunā ēnā
ejot uz norietu kā austrālijas aborigēns
pārklāju noslēguma laikmeta destrukcijas 
ar savas mēles nesavaldāmo izrunāšanos

***
kad apgraužam viens otra smadzeņu garozas
rokas savijas pazemes saknēs un vairs nav
lietojamas ja neskaita apmainīšanos ar X un Y
un vienlīdzīgu acu krāsojumu mums piederot
identiskai gaismu lauzošai svīrei (debesīs) un 
vaibstiem uz Zemes bet sapņodami ka domas 
skaidras mums abiem

Andris Ogriņš
Dienas paiet neatskatoties
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Andris Ogriņšdzeja Dienas paiet neatskatoties

tomēr piesaucam meža vēju kā liecinātāju un
velti 
viņš pūš austrumos nozagtā taurē noslēgumu

***
plānā rītausmas dzēšlapa apklāj laternas
iedziedas
viens no pirmajiem strazdiem manā šo-
dienas nesavākto zaru un lapu būrī

no pagājušā gada 
steidzīgo aizgājēju mantojums
kas atstāts kā gaisma
no spārna izplūktā dziesmā

man slīdot pa elipsi
nepaklupt neapstāties

***
pateikt silti kā vasaras vējā izkārtus kreklus
vārdus
kuri piepildot ar saturu šodienas koferus 
ceļos tālāk
un tālāk un vieni

nosirmojušie koki un automašīnas
kokiem
nav kas sirmumu nokasa
bet auto kā mēs (tie teicēji)
atkal jauni
ar mūžīgi vecu iekšpusi

viss dosies projām 
bet mēs
mēs paliksim
uz 
vēl vienu
vārdiņu

***
es ceļos agri ņemu slotu un izslauku tumsu
ārā pa durvīm uz pagalmu
gadās arī gaismu tad neizprotamais ievieto 
konvertā manas kājas un aizsūta tā patālāk 
projām

grīdas dēļi viļņojas kā okeāns bet sienas ar
liesmu tapetēm aplīmētas
ir karsti un slapji jo
pie manis ciemojas doma par tuvo nākotni
un viņas pirmās palīdzības somā
starp divām artavām klaigā jaunākās ziņas

vēlu dodos pie miega pa ceļam šķūrēdams 
atpakaļ gaismu (ja atplēšu aploksni)
aukstajā debesu gultā 

*** 
man šodien ir karsti 
kaut arī svelme sen beigusies 
un sinoptiķu smaidiņi 
iekrīt anticiklonu okeānos 
viens no viņiem mētā pildspalvu un nenoķer 
ko tur lai piebilst klauns un nekas vairāk 
un man nav ko sacīt par 
iepriekš izskanējušām ziņām 
dienas paiet neatskatoties 
un tā arī labāk jo nākotnē 
arī tām nav paliekošas vietas 
zini šī vasara varbūt ir pēdējā 
turpmāk sekos tikai rudeņi un ziemas 
un zini 
par spīti siltuma mīļotājiem 
es būšu laimīgs 
tu man reiz teici 
ka es izdegšu paša sakurinātā sārtā 
varbūt 
bet es dzīvojot sūkāju aisbergu 
un saldu konfekti 
lai arī tā man riebjas 
bet izpauž to kas man būtu jāzina atkal un atkal 
jo dzīve ir pliekana parabola 
un man gribētos lai tā tāda būtu 
un man gribētos laimīgus bērnus 
un man gribētos mieru pēc miera 
man gribētos svelmi zemledus okeānā

***
atļauj man pasēdēt uz tā šūpuļkrēsla 
uz kura iepriekš uzklāji savu sāļo 
un skābeno roku 
un visu rudens samērcēto paladziņu 
tik mazu bet ilgu 
kā zemei neatņemamu samītu plūmi

ļauj man iepūst nākotnes sniegpute 
- ni 
tavā neaiztaisāmajā vēdlodziņā 
vērojot kā pasaules pamatu dzijai tu 
valgu pa valdziņam atņem 
nākamā gada viskrāšņākos dūraiņus 
un 
es lūdzu neaizliedz pabūt ar kādu 
no tevis 
vēl vienu nelielu mūžībiņu



Josifs Brodskis 
(1940—1996) ir izcils 
ebreju izcelsmes krievu 
dzejnieks, esejists 
un atdzejotājs. Kopš 
1972. gada dzīvoja 
ASV. Ieguvis Nobela 
prēmiju literatūrā 
(1987.), bet 1991. gadā 
izvēlēts kā ASV dzejas 
balvas laureāts. Bijis 
literatūras un dzejas 
teorijas pasniedzējs 
sešās ASV un 
Apvienotās Karalistes 
universitātēs.
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***
   M.B.

Es viņu apskāvu un saskatīju to,
kas telpā atradās aiz viņas pleciem,
un ieraudzīju krēslu izstumto,
kas gaismā saplūda ar sienu veco.
Tur spuldzei bija kvēldiegs pārāk spožs,
kas nenāca par labu istablietām,
un bija nodeldētais dīvāns maldinošs,
tā āda dzeltenīga šķita brūnas vietā.
Galds bija tukšs. Un parkets ievaskots.
Krāsns melnēja. Skats rāmī putekļainā.
Un tikai bufete man šķita ar kaut ko
vēl dzīva šajā mirušajā ainā.

Bet tauriņš, lokus metot, lidinājās
un manu skatienu no lietām atbrīvoja.
Un, ja rēgs kādreiz dzīvoja šai mājā,
viņš tagad projām devies. Projām.

1962

***
Mums dega ugunskurs tai vakarā.
Un melnu zirgu redzējām pie tā.

Tāds melnums redzēts nebija nekam.
Kā ogles bija kājas tam.
Viņš bija melns kā tukšums, melns kā nakts.
Visgarām melns kā melnums pats.
Bet neseglotai mugurai —
Jau citāds bija melnums tai.
Kā miegā grimis — nekustīgs un kluss.
Tā nagu melnums izbiedēja mūs.

Viņš bija melns, ka ēnas neizjūt.
Tik melns, ka tumšāks nevarēja kļūt.
Tik melns kā pusnakts migla vai
kā melnums pašā serdē adatai.
Tik melns kā koki tumsā melnē vēl.
Kā krūtīs ir starp ribām melns.
Kā bedrīte, kur grauds ir iekritis.
Es domāju, ka mūsos melns ir viss.

Un tomēr melnāks kļuva viņš arvien!

Bet bija pulksteņos tik pusnakts vien.
Viņš ne par soli nepienāca klāt.
Viss paslēpenēs bija dziļas tumsas klāts.
Tā muguru mēs neredzējām vairs.
Un dzisa gaišais plankums pēdējais.
Kā šāviens baltoja tā skats,
vēl baismīgāka bija viņa acs.

Kā kāda negatīvs viņš rādījās mums tur.
Tad kāpēc viņam bija gaita jāaptur,
līdz pašam rītam nepametot mūs,
kur ugunskura gaisma plūst?
Kādēļ tam jāieelpo bija melnais gaiss?
Kādēļ starp zariem čaukstinājās baiss?
Kādēļ no redzokļiem melns gaismas strāvojums?

Sev jātnieku viņš meklēja starp mums.

1962

No krievu valodas atdzejojis Jānis Rokpelnis

Dedals Sicīlijā 

Visu mūžu viņš nez ko būvēja, nez ko izgudroja
Te Krētas valdniecei mākslīgu govi,
lai valdniekam uzliktu ragus, te — labirintu  

(nu jau
pašam valdniekam), lai noslēptu svešām acīm
nelāgo grēka augli; te — lidojošu aparātu,
kad valdnieks beidzot bija izdibinājis, kurš viņa
galmā tik veikli spējis apgādāties ar darbu. 
Dēls lidojuma laikā zaudēja dzīvību, iekrītot
jūrā, tāpat kā Faetons, kurš arī reiz nonievāja
tēva pamācības. Pašlaik kaut kur Sicīlijas 

piekrastē 
uz akmens, vērdamies tālē,
sēž sirms vecis, kura spēkos ir pārvietoties
arī gaisā, ja nav iespējams pa jūru vai zemes 

ceļiem.
Visu mūžu viņš nez ko būvēja, nez ko izgudroja.
Visu mūžu no šīm būvēm, no šiem 

izgudrojumiem
nācās bēgt, itin kā izgudrojumi
un būves lūkotu tikt vaļā no rasējumiem,
kā bērni, izjūtot kaunu par vecākiem. Iespējams, 

tās ir bailes
atkārtoties. Pār smiltīm čalojot skalojas viļņi,
Fonā zilgmo vietējo kalnu zobainās smailes — 

taču viņš
vēl jaunībā bija izgudrojis zāģi,
izmantodams statikas un dinamikas ārējo 

līdzību.
Vecis pieliecas un, apsējis potītei
garu pavedienu, lai neapmaldītos,
iekrekstēdamies dodas mirušo valstības virzienā. 

1993

Josifs 
Brodskis
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Josifs Brodskisdzeja

***
Gada galotne — ziema. Uz robežām miers. Sapņi 

sāk
ar ko precētu pārplūst kā valkanu sīrupa zeltu.
Spoži trīsošo vizuli uzlūko ciltstēva acs,
mēmi svinot pār līdakas pavēli uzvaru veltu.

Asti piesit pret zemi, un sarmotais decembris 
ļaus

miglā redzēt ko vairāk par paša atsegto kaunu —
slīd aiz putekļiem klātajām rūtīm pusmēness 

kauss
pāri Maskavas krustiem kā islāma uzvara sprau-

na.

Smailes — saslietas kājas, bet kupoli — galvas 
arvien,

Kā aiz viņsaules sliekšņa, kur nolemts mums tik-
ties pēc nāves, 

Kur no elkvietu, kremļu un lūgtavu vēderiem,
kur tu pats gana labs un tavs minarets, paslējies 

stāvus.

Neuzķeries uz basiem, nelauz balsi uz augstā-
kās nots. 

Pat ja zemisko varu nav lemts, sevi pārvarēt spē-
sim. 

Rīkli zobaino aizcērt. Ja gulēt uz galda ir dots, 
kāda starpība — āķī vai lieljūrā kļūdījies esi.

1967—1970

No krievu valodas atdzejojis Māris Salējs

No cikla Vārdu šķira
*

M.B.

Tev ir aizmirsies ciems dziļi mežainas guberņas 
purvos,

Kuros ražas tik mazas, ka klētīm nemēdz slēgt 
durvis

Un pat putnu biedēkļus nesien pie žogu dēļiem,
Slīkšņā šķērsām sakrauti baļķi ir vienīgie ceļi.
Nastjas tante droši vien mirusi, Pesterevs arī.
Bet ja dzīvs, tad žūpo vai meistaro kaut ko no 

vara
Gultas galvgala — restēm, ko redzējām mosto-

ties rītos. 
Būšot vārtiņi dārzam, bet varbūt ka sanāks tam 

cits kas.
Ļaudis ziemā tur rāceņus vāra, šķeļ malku šķilās,
Zvaigznes mirgo caur dūmiem debess saltajās 

dzīlēs.
Ne vairs katūnā līgava logā, bet putekļu kārta,
Un vien tukša vieta, kur mīlēts reiz bij kā bez 

prāta.

*
Zvaigznes, tas ir kad vienmēr, bez bija un būs.
Proti, ja ir viena, aiz tās ir otra.
Tikai šādi var vērot no turienes mūs,
Kad nāk astoņiem pāri — mirkšķinot tā.
Debess izskatās labāk bez viņām, kaut gan
Apgūt visumu tomēr labāk ar viņām.
Taču paliekot vietā, ko sildījis sāns,
Tukšā verandā, krēslā. Bez ārējām cīņām.
Kā pēc šāviena kosmosā izteicās kāds
Pilots, mirgojot ekrānā istabas stūrī —
Laikam dzīvības citur vairs nav nekur, un
Ne pie vienas no tām nemēdz kavēties acs.

No krievu valodas atdzejojis Ronalds Briedis

*
Ja kaut ko apdziedāt, tad to, kā pārmainās
rietenis austrumu vējā, kad nosalis zars pama-

nās
pārvietoties uz kreiso pusi, čīkstēdams protestā,
un tavs klepus pār līdzenumiem lido uz mežiem 

Dakotā.
Dienvidū var uzraut stobreni un izšaut uz to, 

kas, raug,
izskatās gluži pēc zaķa, atvēlot, ka kopā ar lodi 

aug
attālums starp šīs rindas rakstošo spalvu,
kas neglābjami nozaudējusi ritmu, un to pār-

galvi,
kas baltajā klajumā atstāj pēdas. Reizēm galva 

un roka
kļūst viens, nepārdarinot rindā mokas,
bet kā kentaura daļu pieliekot ausi,
un zem neskaidrās balss piepildās kausi.

*
Neba gluži sajucis esmu, bet noguris vasaras 

galā.
Pēc krekla kumodē ielīdīsi, un diena pagalam.
Lai aizputināt šo visu pasteidzas ziema —
pilsētas, ļaudis un nolādēto zaļotni pie viena.
Sākšu neizģērbies iet gulēt vai nejaušā lappusē
svešu grāmatu lasīt, kamēr gada atliekām tiek 

izdevība
paredzētajā vietā asfaltu pāriet. Brīvība —
kad tirāna tēvavārdu izdzēs no atmiņas savas,
bet saldāk par persiešu halvu mutē garšo slienas,
un, jebšu kā auna rags samežģītas smadzenes 

tavas,
blāvi zilajā acī lāses nevienas.

1975—1976

No krievu valodas atdzejojis Jānis Vādons
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Amanda Aizpuriete 
atdzejojusi Annas 
Ahmatovas, Josifa 
Brodska, Uves Kolbes, 
Georga Trākla un citu 
autoru darbus latviešu 
valodā.

 eseja

Lai atdzejotu, vienmēr vajadzīgs ne tikai laiks 
un pacietība vien. Vēl jābūt arī pietātei pret au-
toru, kura tomēr nedrīkst izvirst bijīgā pielūg-
smē, jo pielūgsme paralizē, bet atdzejotājam jā-
būt drosmīgam. Autoru nepieciešams izprast, lai 
gan atdzejojums vienmēr būs interpretācija. Pa-
gājušā gadsimta sākumā krievu simbolists Vale-
rijs Brjusovs, kurš iedziļinājās valodu atšķirīgu-
ma problēmās (starp citu, viņš atdzejoja Raini un 
Poruku), kādā esejā rakstīja par atdzejošanas ne-
pārvaramo valdzinājumu un gandrīz nepanesa-
mo grūtumu. Viņš dzejoļa pārradīšanu citā valo-
dā pielīdzināja vijolītes zieda iemešanai alķīmiķa 
tīģelī ar nolūku vispirms sadalīt vijolīti pamatele-
mentos, lai pēc tam no tīģeļa atkal izceltu dzīvu 
ziedu ar to pašu smaržu un krāsu.

Latviski atdzejot Josifu Brodski ir īpaši sarež-
ģīti. Slāviskās melodijas kaprīzais, brīžam mānīgi 
monotonais plūdums, kurā tomēr ne mirkli ne-
atslābst iekšējā enerģija, detaļu žilbinošā bagā-
tība, stila šķietamā piezemētība, kuru negaidīti 
nomaina dziļš filozofiskums… Atdzejot Brodski 
— tas visupirms nozīmē iegūt garīgu pieredzi. Šis 
cilvēks jau agrā jaunībā redzēja, izjuta, mistiskā 
veidā uzzināja to, ko lielākā daļa no mums ne-
ieraudzīs un neizjutīs pat ļoti garā mūžā. Vēlāk 
dzīve viņam piespēlēja smagas situācijas, bet viņš 
prata nezaudēt pašcieņu un pašsavaldīšanos.

Pēc tam, kad Brodski apvainoja «liekēdībā», tie-
sāja un izsūtīja uz darba nometni Arhangeļskas 
apgabalā, viņu padomijā principiāli nedrukāja, 
bet 1970. gadā Ņujorkā iznāca grāmata Apstāša-
nās tuksnesī. Pēc diviem gadiem dzejnieku izraidī-

ja no valsts. Pirms aizbraukšanas Brodskis atstāja 
draugiem savus kopotos rakstus — protams, ma-
šīnrakstā. Amerikā viņš kļuva par universitātes 
pasniedzēju, vēlāk — par vienu no gados jaunā-
kajiem Nobela prēmijas laureātiem.

Emigrācijā Brodskis sāka rakstīt angliski un 
publicēt esejas, kurās rietumniekiem skaidroja 
gan savu padomijas jaunību, gan krievu dzejnie-
kus, gan amerikāni Odenu, itāli Montāli, grieķi 
Kavafi… Tās var uzskatīt par intelektuālu auto-
biogrāfiju. Tā pati vijolītes zieda izkausēšana al-
ķīmiķa tīģelī, no kura šo ziedu dzejnieks izvelk 
apzināti pārveidotu jaunā formā, ar lielu uzticē-
šanos atdodot citiem sev būtiskus pārdzīvoju-
mus. Lasīt dzeju viņam nozīmē dzīvot, un viņš 
nešaubās, ka arī mums tas ir tikpat būtiski.

Kad 1989. gadā man pirmoreiz radās iespēja 
paviesoties ārzemēs, vērtīgākais ieguvums, ko at-
vedu sev līdzi no Stokholmas, bija Mičiganas Ann 
Arbor izdevniecībā publicētās Brodska dzejoļu 
grāmatas. Skaistas, glancētos vāciņos, uz laba pa-
pīra, katrs dzejolis savā lapā. Pirms tam tos biju 
lasījusi tikai ar rakstāmmašīnu drukātā pussala-
sāmā sestajā vai septītajā eksemplārā, ar divu rin-
du platuma atstarpi starp dzejoļiem. Dzejnieku 
Josifu Brodski pirms tam gan biju satikusi valstī, 
kurā viņš bija nelegāls, — dzejnieku taču sastop, 
kad lasa viņa dzeju. Tā bija ļoti nozīmīga tikšanās. 
Ja tās nebūtu, es dzīvi uztvertu citādi.

Bet man bija paredzēta — nez kāpēc tiešām 
uzskatu, ka bija paredzēta, nevis nejauši iegadī-
jās — arī reāla tikšanās ar šo dzejnieku. Turpat 
Stokholmā. Divas sakritības: Nobela prēmijas 
laureāts atbraucis uz sava kārtējā zviedru valo-
dā iznākošā krājuma atvēršanu, un viņa zvied-
ru atdzejotājs bija Zviedrijas latviešu dzejnieka 
Jura Kronberga draugs. Savukārt es, kura tobrīd 
centās pārvarēt šoku pēc pirmās sastapšanās ar 
Rietumu pasauli, strādāju drosmīgajā kultūras 
žurnālā Avots, tātad es varēju Brodski intervēt. 
Viņš nebija no tiem cilvēkiem, kas mētā inter-
vijas pa labi un kreisi, bet konkrētajā gadījumā 
nozīme bija gan viņa simpātijām pret Baltijas to-
reiz vēl padomju republikām (viens no Brodska 
tuvākajiem draugiem Amerikā bija padomju Lie-
tuvu piespiedu kārtā pametušais dzejnieks To-
mass Venclova), gan gluži dabiskai vēlmei izpildīt 
sava atdzejotāja lūgumu. Juris Kronbergs pava-
dīja mani līdz viesnīcai, kur bija norunāta tikša-
nās, un vēlāk komentēja: «Tu izskatījies tik bāla kā 
eksporta sviests.» Zinu, ka man bija ļoti bail. Bail 
no vilšanās. Bet Josifā Brodskī es nevīlos. Nobels 
nebija viņu uznesis padebešos, agrākie pāridarī-
jumi nebija novilkuši mūžīgā sarūgtinājuma ellē.

Priecājos, ka mēs Josifa Brodska jubilejā viņam 
un sev dāvinām jaunus atdzejojumus un tulko-
jumus, ka turpinām viņu iepazīt. Alvis Hermanis 
apgalvo, ka viņa jaunais uzvedums, kurā Josifa 
Brodska dzeju uz JRT skatuves lasa Mihails Bariš-
ņikovs, neesot pieskaņots jubilejai, tā tikai nejau-
ša sakritība. Bet nejaušīgums mēdz būt mānīgs. Ê
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eseja

Kad rakstnieks pievēršas no dzimtās atšķirīgai 
valodai, viņš rīkojas vajadzības labad, kā Kon-
rads, vai kvēlu ambīciju vadīts, kā Nabokovs, vai 
lielākas atsvešinātības vārdā, kā Bekets. Piederē-
dams citai līgai, 1977. gada vasarā, nodzīvojis šajā 
valstī piecus gadus, nelielā rakstāmmašīnu veika-
lā Ņujorkas Sestajā avēnijā es nopirku pārnēsā-
jamu Lettera 22 un ņēmos rakstīt (esejas, atdze-
jojumus, reizēm kādu dzejoli) angļu valodā tādu 
apsvērumu dēļ, kuriem ir maz sakara ar iepriekš 
minētajiem. Mans vienīgais nolūks bija un jo-
projām ir atrasties tuvāk cilvēkam, kuru uzska-
tīju par 20. gadsimta izcilāko prātu — Vistanam 
Hjū Odenam.

Es, saprotams, lieliski apzinājos savas ieceres 
veltīgumu ne tik daudz tāpēc, ka biju piedzimis 
Krievijā un tās valodā (no kuras es nekad neatsa-
cīšos, un ceru, ka tas ir abpusēji), cik šī dzejnie-
ka intelekta dēļ, kuram manā ieskatā nav līdzīgu. 
Es jo vairāk apzinājos savu pūļu veltīgumu tādēļ, 
ka tobrīd Odens jau četrus gadus bija miris. To-
mēr uzskatīju, ka rakstīšana angļu valodā ir labā-
kais veids, kā viņam tuvoties, un ka jāstrādā viņa 
nosacījumos, lai tiktu tiesāts ja ne atbilstoši viņa 
intelektuālajam kodeksam, tad vismaz atbilstoši 
tam, kas angļu valodā šo kodeksu ir padarījis ie-
spējamu.

Katram, kurš ir lasījis kaut vienu Odena strofu 
vai rindkopu, šie vārdi, šo teikumu struktūra ap-
liecina, cik pamatīga ir mana neveiksme. Tomēr 
es neveiksmi viņa mērauklās nemainītu pret iz-
došanos citu mērogos. Turklāt jau no sākta gala 
zināju, ka esmu lemts neveiksmei; vai šī apjaus-
ma bija manis paša vai palienēta no viņa darbiem, 
vairs nevaru pateikt. Viss, uz ko ceru, rakstīdams 
viņa mēlē, — ka nepazemināšu viņa prāta darbī-
bas līmeni, viņa skatiena plakni. Tas ir lielākais, 
ko varam darīt par mums labākam cilvēkam: tur-
pināt viņa garā; tajā redzu visu civilizāciju būtību.

Zināju, ka temperamentā un visādā citādā ziņā 
esmu cits cilvēks un ka mani labākajā gadījumā 

uzskatītu par viņa atdarinātāju. Tomēr man tas 
būtu kompliments. Turklāt manā rīcībā bija arī 
otra aizsarglīnija: vienmēr varēju atkāpties un 
rakstīt krievu valodā, kurā es jūtos pietiekami 
pārliecinoši un kas viņam, ja viņš būtu zinājis šo 
valodu, iespējams, būtu patikusi. Manai vēlmei 
rakstīt angliski nebija nekāda sakara ar pašap-
ziņu, pašapmierinātību vai ērtību; tā bija vienī-
gi vēlme paklanīties ēnai. Protams, tur, kur viņš 
bija tolaik, valodas barjerām diezin vai ir nozīme, 
taču nezin kāpēc domāju, ka viņam patiktu labāk, 
ja es izskaidrotos ar viņu angliski. (Lai gan, kad 
nu jau pirms vienpadsmit gadiem mēģināju to 
paveikt Kirhštetenas zaļajā zālē, nekas neizdevās; 
mana angļu valoda toreiz labāk derēja, lai lasītu 
un klausītos, nevis runātu. Varbūt tā arī labāk.)

Citiem vārdiem sakot, nespējot atdot visu sa-
ņemto summu, mēs mēģinām atdot parādu vis-
maz tajās pašās monētās. Galu galā, arī viņš pats 
tā darīja, aizņemdamies donžuāniskās strofas 
dzejolim Vēstule lordam Baironam vai heksamet-
ru dzejolim Ahilleja vairogs. Dievināšana vienmēr 
prasa zināmu uzupurēšanos un pielīdzināšanos, 
jo īpaši, ja dievini tīru garu. Būdams miesīgs, šis 
vīrs paveica tik daudz, ka ticība viņa dvēseles ne-
mirstībai ir gluži neizbēgama. Tas, ko viņš mums 
atstājis, līdzinās Evaņģēlijam, ko izraisījusi un 
piepilda mīlestība, kas ir jebkāda, tikai ne galīga 
— mīlestība, kas nekādi nesatilpst cilvēka miesā 
un kam tāpēc vajadzīgi vārdi. Ja baznīcu nebūtu, 
mēs viegli varētu uzcelt baznīcu uz šī dzejnieka, 
un tās galvenais bauslis varētu skanēt šādi:

Ja vienlīdz stipri nevaram mīlēt mēs,
Lai karstāk mīlošais esmu es.1

2
Ja dzejniekam ir kāds pienākums pret sabied-

rību, tad tas ir — labi rakstīt. Atrodoties mazā-
kumā, viņam nav citas izvēles. Neticis ar savām 
saistībām galā, viņš slīgst aizmirstībā. Turpretī sa-
biedrībai pret dzejnieku nav nekādu pienākumu. 
Būdama vairākumā pēc definīcijas, sabiedrība 
iedomājas, ka var izvēlēties nelasīt dzeju, lai cik 
labi tā būtu uzrakstīta. Šādi sabiedrība noslīd līdz 
tam izteiksmes līmenim, kurā tā kļūst par vieglu 
demagoga vai tirāna laupījumu. Un tas ir ekvi-
valents pašas sabiedrības aizmirstībai, no kuras 
tirāns, protams, var mēģināt glābt savus padotos, 
sarīkodams iespaidīgu asinspirti.

Odenu es pirmo reizi lasīju pirms gadiem div-
desmit Krievijā diezgan vārgos un nedzīvos at-
dzejojumos, kurus atradu angļu mūsdienu dze-
jas antoloģijā ar apakšvirsrakstu No Brauninga līdz 
mūsdienām. «Mūsdienas» bija 1937. gads, kad grā-
mata tika izdota. Lieki teikt, ka gandrīz visi tajā 
iesaistītie atdzejotāji, to skaitā redaktors M. Gut-
ners, drīz tika arestēti, un daudzi no viņiem gāja 
bojā. Lieki teikt, ka turpmākajos četrdesmit ga-
dos Krievijā netika publicēta neviena cita angļu 
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mūsdienu dzejas antoloģija un minētais krājums 
kļuva par bibliogrāfisku retumu.

Pie kādas Odena rindas šajā antoloģijā mans 
skatiens tomēr aizķērās. Tā, kā vēlāk uzzināju, 
bija no pēdējā panta viņa agrīnajā dzejolī Nemai-
nīgā vieta (No Change of Place), aprakstot diezgan 
klaustrofobisku ainavu, kur «[..] neviens neies / 
Tālāk par galastaciju vai dambja malu, / Ne pats 
ies, ne aizsūtīs dēlu [..]»2. Šajā pēdējā rindā «Ne 
pats ies, ne aizsūtīs dēlu [..]» mani satrieca veselā 
saprāta saplūšana ar nolieguma spriedzi. Barojies 
ar krievu, lielākoties atklāto jūtu un pašaplieci-
nāšanās dzeju, es ātri iegumēju šo recepti, kuras 
galvenā sastāvdaļa bija sevis apvaldīšana. Tomēr 
dzejas rindas mēdz novirzīties no konteksta uni-
versālajā nozīmē, un biedīgi absurduma uzplūdi, 
ko dveš «Ne pats ies, ne aizsūtīs dēlu [..]», vibrē-
ja manā zemapziņā ik reizi, kad ķēros pie papīra.

To, es pieņemu, dēvē par ietekmi, lai gan ab-
surduma izjūta nekad nav dzejnieka izgudro-
jums, bet realitātes atspulgs; izgudrojumiem reti 
piemīt atpazīstamība. Tas, ko šajā gadījumā mēs 
esam dzejniekam parādā, nav pati izjūta, bet at-
tieksme pret to: mierīga, bezkaislīga, bez jebkāda 
spiediena, gandrīz en passant. Šāda attieksme man 
bija īpaši nozīmīga tieši tāpēc, ka uzdūros šai rin-
dai sešdesmito gadu sākumā, kad absurda teāt-
ris bija pilnā plaukumā. Uz tā fona Odena pieeja 
tēmai izcēlās ne tikai tāpēc, ka viņš daudzus ap-
steidza, bet arī būtiski atšķirīgā ētiskā satura dēļ. 
Tas, kā viņš bija izrīkojies ar konkrēto rindu, vis-
maz man pašam nozīmēja «neklaigā «vilks!»» pat 
tad, ja vilks jau aiz durvīm. (Pat tad, es piebilstu, 
ja viņš izskatās tāds pats kā tu. Tieši tāpēc — ne-
klaigā «vilks!».)

Lai gan rakstniekam pieminēt savu ieslodzījuma 
pieredzi — tāpat kā jebkuras grūtības — ir tas pats, 
kas parastu cilvēku lielīšanās ar ietekmīgām pazi-
ņām, sagadījās tā, ka mana nākamā iespēja tuvāk 
iepazīt Odenu bija laikā, kad izcietu sodu zieme-
ļos, mežos un purvos pamestā ciematā netālu no 
Polārā loka. Šoreiz antoloģija, kuru man atsūtīja 
no Maskavas, bija angļu valodā. Tajā liela tiesa bija 
atvēlēta Jeitsam, kurš tolaik man šķita nedaudz re-
torisks un nevīžīgs attiecībā uz dzejas metriem, un 
Eliotam, kuram Austrumeiropā toreiz bija augstā-
kā autoritāte. Es grasījos lasīt Eliotu.

Bet tīras sagadīšanās dēļ grāmata atvērās tur, 
kur bija Odena V. B. Jeitsa piemiņai (In Memory of 
W. B. Yeats). Biju jauns un tāpēc īpaši aizrāvos ar 
elēģijas žanru, bet tuvumā nebija neviena mirē-
ja, kam varētu uzrakstīt veltījumu. Tāpēc elēģijas, 
iespējams, lasīju alkatīgāk nekā varbūt jebko citu 
un bieži domāju, ka žanra interesantākā iezīme ir 
neapzinātais mēģinājums radīt pašportretu, kas 
izraibina vai aptraipa gandrīz katru in memoriam 
dzejoli. Lai gan šādu tendenci var saprast, tā dze-
joli bieži pārvērš autora apcerē par nāvi, no kuras 
mēs vairāk uzzinām par pašu autoru, nevis aizgā-
jēju. Odena dzejolī nekā tāda nebija; turklāt drīz 
apjautu, ka pat tā struktūra bija veidota tādā vei-

dā, lai godinātu mirušo dzejnieku, apgrieztā se-
cībā atdarinot izcilā īra stila izaugsmes stadijas 
līdz pat viņa visagrīnākajiem tetrametriem dze-
joļa trešajā, noslēdzošajā daļā.

Tieši tetrametri, it īpaši trešās daļas astoņas 
rindas ļāva saprast, kādu dzejnieku es lasu. Šīs 
rindas manās acīs aizēnoja filigrāno Jeitsa pēdē-
jās «aukstās, tumšās dienas» aprakstu ar satrici-
nošo:

Dzīvsudrabs nogrima mirstošās dienas mutē.3

Tas aizēnoja neaizmirstamo tēlu — nāves pār-
ņemto ķermeni kā pilsētu, kuras nomales un lau-
kumi lēnām kļūst tukši, it kā pēc sakāvi cietušas 
sacelšanās. Tās aizēnoja pat šo episko ziņu:

[..] dzeja neko neizraisa [..]4

Tās, šīs astoņas tetrametra rindas, kuru dēļ 
dzejoļa trešajā daļā savijas Pestīšanas armijas 
himna, bēru dziesma un bērnu skaitāmpanti, 
skan šādi:

Laiks, kas dveš neiecietību
Pret drosmi un nevainību
Un ātri zaudē kaismi
Pret ķermeņa daili,

Pielūdz valodu un atvaino
Ikvienu, kurā tā dzīvo;
Piedod godkāri un gļēvumu,
Godā līdz zemei liec muguru.5

Atceros, ka sēdēju mazā koka būdā, skatīda-
mies pa kvadrātveida, iluminatora izmēra logu 
uz izmirkušo un dubļaino ceļu ar dažām teka-
lējošām vistām, pa pusei ticēdams tam, ko tik-
ko biju izlasījis, pa pusei šaubīdamies, vai manas 
angļu valodas zināšanas neizspēlē ar mani ļaunu 
joku. Pa rokai bija iespaidīgs angļu—krievu va-
lodas vārdnīcas ķieģelis, kuru šķirstīju atkal un 
atkal, pārbaudīdams katru vārdu, katru mājienu, 
cerot, ka tas atbrīvos no jēgas, kas mani uzlūkoja 
šajā lappusē. Šķiet, vienkārši atteicos noticēt, ka 
jau 1939. gadā angļu dzejnieks bija teicis: «Laiks 
[..] pielūdz valodu», bet pasaule joprojām bija pa-
likusi tāda pati.

Tomēr šajā reizē vārdnīca mani neuzveica. 
Odens tiešām bija pateicis, ka laiks (vispārinā-
jumā, nevis konkretizējot) pielūdz valodu, un 
domu kustība, kuru manī aizsāka šis apgalvo-
jums, turpinās arī šodien. Jo «pielūgsme» ir ma-
zākā attiecības ar lielāko. Ja laiks pielūdz valodu, 
tad valoda ir lielāka vai senāka par laiku, kas sa-
vukārt ir lielāks vai vecāks par telpu. Tā es biju 
mācīts, un tāda tiešām bija mana izjūta. Tādējādi, 
ja laiks — būdams sinonīms, nē, pat ietverdams 
sevī dievišķumu — pielūdz valodu, kāda ir valo-
das izcelsme? Jo velte vienmēr ir mazāka par de-
vēju. Un — vai valoda līdz ar to nav laika krātu-
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ve? Vai ne šī iemesla dēļ laiks to pielūdz? Un vai 
dziesma vai dzejolis, vai pati runa ar tās cezūru, 
pauzēm, spondejiem utt. nav spēle, kurā valo-
da pārstrukturizē laiku? Un vai tie, kuros «dzī-
vo» valoda, nav tie, kuros «dzīvo» arī laiks? Un, ja 
laiks viņiem piedod, vai tas rīkojas cēlsirdības vai 
nepieciešamības dēļ? Un — vai cēlsirdība jebkurā 
gadījumā nav nepieciešamība?

Būdamas īsas un horizontālas, šis rindas man 
šķita neticami vertikālas. Tās bija arī ļoti brīvas, 
gandrīz pļāpīgas: metafizika apslēpta veselā sa-
prāta veidolā, bet veselais saprāts — bērnu skai-
tāmpantos. Šie veidolu slāņi paši man norādīja, 
kas ir valoda, un es apjautu, ka lasu dzejnieku, 
kurš runā patiesību — vai caur kuru patiesība 
kļuva dzirdama. Vismaz tā izklausījās pēc patie-
sības vairāk nekā jebkas cits, ko man izdevās at-
šķetināt šajā antoloģijā. Un, iespējams, šādu iz-
jūtu izraisīja neuzbāzības noskaņa, ko samanīju 
krītošajā intonācijā «atvaino / Ikvienu, kurā tā 
dzīvo; / Piedod godkāri un gļēvumu, / Godā līdz 
zemei liec muguru». Man šķita, ka šie vārdi bija 
tikai tāpēc, lai līdzsvarotu augšup vērsto «Laiks 
[..] pielūdz valodu».

Par šīm rindām varētu runāt vēl un vēlreiz, bet 
tikai tagad. Tur un toreiz es biju vienkārši sa-
triekts. Turklāt kļuva skaidrs, ka ir vērts ieklau-
sīties, kad Odens asprātīgi komentē un piezīmē, 

nepazaudēdams no redzesloka civilizāciju neat-
karīgi no viņa tiešās tēmas (vai stāvokļa). Jutu, ka 
esmu saskāries ar jaunu metafizisku dzejnieku, 
cilvēku ar milzīgām poētiskajām dotībām, kurš 
maskējas kā sabiedrības tikumu novērotājs. Un 
man bija aizdomas, ka izvēlētajai maskai, izteik-
smes izvēlei bija maz sakara ar stilu un tradīciju, 
bet vairāk ar viņa personisko pazemību, kas iz-
rietēja ne tik daudz no īpašas ticības, cik no viņa 
izjūtas par valodas dabu. Pazemība nekad nav iz-
vēle.

Odens man vēl bija jāizlasa. Tomēr, izlasījis 
dzejoli V. B. Jeitsa piemiņai, zināju, ka man ir da-
rīšana ar autoru, kurš ir pieticīgāks par Jeitsu vai 
Eliotu un kura dvēsele ir mazāk saērcināta nekā 
viņiem, bet, baidos, tikpat traģiska. Atskatoties 
tagad varu teikt, ka mans iespaids nebija pavi-
sam aplams un, ja Odena balsī bija kāda drāma, 
tā nebija viņa privātā drāma, bet sabiedriska vai 
eksistenciāla. Viņš nekad sevi nenolika traģiskas 
ainas centrā; labākajā gadījumā viņš atzītu savu 
klātbūtni. Es vēl tikai dzirdēšu no viņa paša mu-
tes, ka «J. S. Baham ļoti paveicās. Kad viņš vēlējās 
slavēt Dievu, viņš rakstīja korāli vai kantāti, ne-
pastarpināti vēršoties pie Visuvarenā. Šodien, ja 
dzejnieks vēlas darīt to pašu, viņš ir spiests rīko-
ties ar netiešo runu». Tas acīmredzot attiecas arī 
uz lūgšanu.
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3
Rakstot šīs piezīmes, pamanu, ka vienskaitļa 

pirmā persona izbāž savu nejauko galvu biedē-
jošā regularitātē. Bet cilvēks ir tas, ko viņš lasa; 
citiem vārdiem sakot, uzduroties šim vietniek-
vārdam, es atklāju Odenu vairāk nekā jebkuru 
citu: aberācija vienkārši parāda, cik daudz esmu 
šo dzejnieku lasījis. Veci suņi, protams, neiemācī-
sies jaunus trikus; suņu īpašnieki, lai vai kā, bei-
gu beigās kļūst līdzīgi saviem mīluļiem. Kritiķi, jo 
īpaši to rakstnieku biogrāfi, kuriem piemīt tikai 
viņiem raksturīgais stils, nereti, pat ja neapzināti, 
pārņem attiecīgo izteiksmes veidu. Vienkārši sa-
kot, mūs maina tas, ko mēs mīlam, reizēm pat līdz 
savas identitātes pilnīgai zaudēšanai. Nesaku, ka 
tā notika ar mani; es tikai vedinu uz to, ka šie cit-
kārt apnicīgie «es» un «mani» savukārt ir netiešās 
runas formas, kuras objekts ir Odens.

Tiem manas paaudzes pārstāvjiem, kas intere-
sējās par dzeju angļu valodā — un nevaru teikt, 
ka tādu bija īpaši daudz —, sešdesmitie bija an-
toloģiju ēra. Atgriežoties mājās, ārvalstu studenti 
un pētnieki, kas Krievijā bija nonākuši apmaiņas 
programmās, saprotamā kārtā centās atbrīvoties 
no lieka smaguma, un rindā pirmās bija dzejas 
grāmatas. Viņi tās gandrīz par velti pārdeva grā-
matu antikvariātiem, kas vēlāk prasīja nedzirdētu 
cenu, ja vēlējies tās iegādāties. Nolūks bija pavi-
sam vienkāršs: atturēt vietējos no Rietumu grā-
matu iegādes; kas attiecas uz pašu ārvalstnieku, 
viņš acīmredzot jau būs aizbraucis un šo pārmē-
rību neredzēs.

Tomēr, ja tu pazini pārdevēju, un tā neizbēga-
mi notika, regulāri apmeklējot tādas vietas, va-
rēji noslēgtu tādu kā darījumu, ko zina visi grā-
matu mednieki: vienu grāmatu mainīji pret citu 
vai divas trīs grāmatas — pret vienu, vai arī grā-
matu nopirki, izlasīji un atdevi veikalā, saņemot 
savu naudu atpakaļ. Turklāt, kad mani atbrīvo-
ja un es atgriezos dzimtajā pilsētā, man jau bija 
zināma reputācija, un vairākos grāmatu veikalos 
attieksme pret mani bija diezgan laipna. Šīs re-
putācijas dēļ ārvalstu studenti dažkārt nāca cie-
mos, bet, tā kā svešu slieksni nevar pārkāpt ar 
tukšām rokām, viņi nesa grāmatas. Ar dažiem no 
šiem ciemiņiem man izveidojās cieša draudzība, 
kuras dēļ manam grāmatplauktam bija vērā ņe-
mami ieguvumi.

Man ļoti patika šīs antoloģijas, un ne tikai sal-
dās vāku smaržas un lapu dzelteno malu dēļ. Tās 
izskatījās amerikāniskas un bija kabatas formātā. 
Tās varēja izvilkt no kabatas tramvajā vai pilsētas 
dārzā, un, pat ja teksts bija tikai pa pusei vai treš-
daļai saprotams, vietējā realitāte vienā mirklī bija 
aizēnota. Starp manām favorītēm bija Lūisa An-
termeiera (Louis Untermeyer) un Oskara Viljam-
sa (Oscar Williams) grāmatas, jo tajās bija autoru 
fotogrāfijas, kas rosināja iztēli ne mazākā mērā 
kā pašas dzejoļu rindas. Stundām ilgi es sēdēju, 
nelielajos melnbaltajos kvadrātiņos vērīgi pētī-
dams dzejnieku vaibstus, mēģinot saprast, kādi 

viņi bija, mēģinot viņus atdzīvināt un savienot 
sejas ar viņu pa pusei vai trešdaļai saprotamajām 
rindām. Vēlāk, draugu kompānijā, mēs apmainī-
jāmies ar saviem brīvajiem minējumiem un bau-
mu druskām, kas reizēm mūs sasniedza, un, no-
nākuši pie kopsaucēja, pasludinājām spriedumu. 
Vēlreiz atskatoties, jāteic, ka bieži vien mūsu ie-
domas nebija tālu no patiesības.

Tieši tāpat es pirmo reizi ieraudzīju Odena 
seju. Tā bija šausmīgi sīka fotogrāfija — mazliet 
samākslota, liecinoša par pārāk didaktisku apie-
šanos ar ēnu: tā vairāk pateica par fotogrāfu nekā 
par modeli. No attēla nāktos secināt, ka vai nu 
pirmais no abiem bijis naivs estēts, vai arī otrā 
vaibsti bijuši pārāk neitrāli, ņemot vērā viņa no-
darbošanos. Devu priekšroku pēdējai versijai, jo 
toņa neitralitāte bija viena no Odena dzejas gal-
venajām īpatnībām, daļēji tāpēc, ka antiheroiska 
poza bija mūsu paaudzes idée fixe. Pamatdoma 
— izskatīties tādiem pašiem kā visi citi: parastas 
kurpes, strādnieku cepure, jaka un kaklasaite, ie-
teicams, pelēka, nekādas bārdas vai ūsu. Vistans 
bija atpazīstams.

Tāpat kā līdz šermuļiem ir atpazīstamas rindas 
dzejolī 1939. gada 1. septembris (September 1, 1939), 
kas ārēji skaidro kara izcelsmi, bet būtībā aprak-
sta arī mūs pašus, kā, piemēram, šis melnbaltais 
kadrs:

Es un ikviens zina,
Ko katrs skolasbērns apgūst:
Tajos, kam ļauni ir darīts,
Ļauna atriebe rūgst.6

Šī četrrinde nudien izceļas pārējā kontekstā, 
liekot vienādības zīmi starp uzvarētājiem un 
upuriem, un man šķiet, ka federālajai valdībai to 
vajadzētu uztetovēt uz katra jaundzimušā krūtīm 
ne tikai tās satura, bet arī intonācijas dēļ. Vienī-
gais pieņemamais arguments pret šādu procedū-
ru varētu būt tas, ka Odenam ir arī labākas rin-
das. Ko darīt, piemēram, ar šīm:

Ļaudis pie parastas dienas
Līp kā pie bāra letes:
Gaisma nekad nedrīkst apdzist,
Mūzika vienmēr te skanēs.
Norunu slepenie tīkli
Mājām līdzīgas sienas
Drēgnajos dotos vij veikli;
Lai mēs neredzētu, kur esam,
Mežā, pa rēgainu taku,
Bērni, nobijušies no nakts,
Ne laimi redzējuši, ne labu.7

Vai, ja šķiet, ka te ir pārāk daudz Ņujorkas 
un amerikānisma, kā būtu ar šo divrindi no 
Ahilleja vairoga (The Shield of Achilles), kas, vis-
maz man pašam, nedaudz izklausās pēc dan-
tiskas epitāfijas saujiņai Austrumeiropas nāci-
ju:
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[..] viņu lepnums ira,
Un viņi nomira, pirms viņu miesa mira.

Vai, ja joprojām esat pret tādu barbarismu, ja 
vēlaties pasargāt maigo ādu no brūces, ir septiņas 
citas rindas tajā pašā dzejolī, kas būtu iegravēja-
mas katras pastāvošas valsts vārtos un vispār vi-
sas mūsu pasaules vārtos:

Noplīsis zeņķis putnam netrāpīja
Ar akmeni, Tad — abām dūrēm ķešās —
Aizgāja svilpodams. Tad — atskatījās.
Ka skuķus izvaro, ka divi nodur trešo,
Bij viņa īstenība, kurai sveša
Tāda pasaule, kur solījumus pilda
Vai silta roka nosalušu silda.8

Tādējādi jaunatnācējs netiks maldināts par pa-
saules iedabu; tādējādi šīs zemes iemītnieki ne-
pieņems demagogu par pusdievu.

Nav jābūt čigānam vai Lombrozo, lai ticētu 
saiknei starp indivīda ārieni un viņa rīcību: galu 
galā, tie ir mūsu skaistuma izjūtas pamati. Bet kā 
būtu jāizskatās dzejniekam, kas rakstīja:

Citur, zelta sūnām pāri,
Ziemeļbriežu bari brien
Jūdzi pēc jūdzes vien,
Klusi un neticami ātri.9

Kā būtu jāizskatās cilvēkam, kurš tikpat stipri 
mīlēja metafiziskas patiesības tulkot prozaiskajā 
veselajā saprātā, cik stipri viņam patika pirmās 
uziet otrajā? Kā būtu jāizskatās tam, kurš, no-
pietni ķēries pie radīšanas, par Radītāju pasaka 
vairāk nekā jebkurš nekaunīgs protagonists, kas 
pa īsāko ceļu triecas caur sfērām? Vai jutīgumam, 
kas unikāli savienojies ar godīgumu, klīnisku at-
svešinātību un ieturētu lirismu, nevajadzētu ja ne 
izpausties unikālā sejas vaibstu izkārtojumā, tad 
vismaz īpašā, neparastā izteiksmē? Un — vai šā-
dus vaibstus vai šādu izteiksmi spētu parādīt ota 
vai fiksēt kamera?

Man ļoti patika pastmarkas izmēra fotogrāfijas 
ekstrapolācijas process. Mēs vienmēr meklējam 
seju, mēs vienmēr vēlamies, lai ideāls materiali-
zējas, un Odens tobrīd bija tuvu tam, kas kopu-
mā veido ideālu. (Divi citi bija Bekets un Frosts, 
taču es zināju, kā viņi izskatās; lai cik briesmī-
gi tas būtu, viņu ārienes un darbu atbilsme bija 
acīmredzama.) Vēlāk es, protams, redzēju citas 
Odena fotogrāfijas slepus ievestā grāmatā vai ci-
tās antoloģijās. Taču tās nepateica neko jaunu; šis 
cilvēks vairījās no lēcas, vai tā netika viņam līdzi. 
Aizdomājos, vai viena mākslas forma spēj attēlot 
otru, vai vizuālais spēj saglabāt semantisko.

Tad kādu dienu — visticamāk, 1968.  vai 
1969.  gada vasarā — Nadežda Mandelštama 
(Надежда Мандельштам) Maskavā, kur mēdzu 
viņu apciemot, man iedeva vēl vienu mūsdienu 
dzejas antoloģiju, ļoti skaistu grāmatu, kas bija 

bagātīgi ilustrēta ar lielām melnbaltām fotogrāfi-
jām, kuru autors, ja nekļūdos, bija Rollijs Maken-
na (Rollie McKenna). Es biju atradis meklēto. Pēc 
pāris mēnešiem kāds šo grāmatu no manis aizņē-
mās, un fotogrāfiju vairs nekad neredzēju, tomēr 
atceros to pietiekami skaidri.

Attēls bija uzņemts kaut kur Ņujorkā, šķiet, uz 
kādas estakādes līdzās Centrālparkam vai Ko-
lumbijas Universitātei, kas izpletusies Amster-
damas avēnijā. Odens stāvēja tā, it kā objektīva 
acs viņu pastaigas laikā būtu pārsteigusi nesa-
gatavotu, ar neizpratnē paceltām uzacīm. Tomēr 
skatiens bija ārkārtīgi mierīgs un ass. Laiks, vis-
ticamāk, bija četrdesmito beigas vai piecdesmito 
sākums, pirms grumbas viņa vaibstos bija pārgā-
jušas slavenajā «nesaklātās gultas» stadijā. Man 
viss vai gandrīz viss kļuva skaidrs.

Kontrasts vai, precīzāk, neatbilstības pakāpe 
starp formālā neizpratnē paceltajām uzacīm un 
skatiena asumu, manuprāt, tiešā veidā saskanēja 
ar viņa dzejas rindu formālajiem aspektiem (di-
vas paceltas uzacis = divas atskaņas) un to satura 
apžilbinošo precizitāti. Tas, kas uzlūkoja mani no 
lappuses, bija vaibstos atveidota atskaņu divrin-
de, patiesība, ko vislabāk izzināt ar sirdi. Vaibsti 
bija pareizi, pat parasti. Šajā sejā nebija nekā īpaši 
poētiska, nekā baironiska, dēmoniska, ironiska, 
nekā no vanaga vai ērgļa, nekā romantiska, smel-
dzīga u. tml. Drīzāk tāda seja varēja būt ārstam, 
kuru interesē jūsu dzīvesstāsts, lai gan viņš zina, 
ka esat slims. Seja, kas ir gatava visam, seja — kop-
savilkums.

Citiem vārdiem sakot, rezultāts. Šis neizteik-
smīgais skatiens bija tieši atvasināts no sejas 
žilbinošā tuvuma objektam, kas rada tādas iz-
teiksmes kā «brīvprātīgie pienākumi», «nepie-
ciešama slepkavība», «konservatīva migla», 
«mākslīga pamestība» vai «smilšu trivialitāte». 
Šķita, ka tuvredzīgs cilvēks noņēmis brilles, ar 
to atšķirību, ka šī acu pāra redzes asumam ne-
bija nekāda sakara ne ar tuvredzību, ne objek-
tu sīkumu, bet ar tajos dziļi apslēptajiem drau-
diem. Tā skatījās cilvēks, kurš zināja, ka nespēj 
iznīdēt šos draudus, taču bija apņēmies aprak-
stīt gan simptomus, gan pašu slimību. Tā nebija 
t. s. sociālā kritika — kaut vai tāpēc, ka slimība 
nebija sociāla, bet eksistenciāla.

Vispār es domāju, ka šo cilvēku kļūdainā kār-
tā uzskatīja par sociālo komentētāju, diagnosti-
ķi vai tādā garā. Visbiežāk viņu vainoja par to, 
ka viņš neesot piedāvājis zāles. Pieņemu, ka zi-
nāmā mērā viņš pats uz to uzprasījās, atsaukda-
mies uz freidisko, pēc tam marksistisko un baznī-
cas terminoloģiju. Lai gan zāles, kā reize, bija šo 
terminoloģiju lietošanā, jo tās vienkārši ir dažā-
di dialekti, kuros var runāt par vienu un to pašu 
tematu — mīlestību. Ārstē tieši intonācija, kādā 
sarunājamies ar slimnieku. Dzejnieks apstaigāja 
smagi, reizēm pat uz nāvi sasirgušos nevis kā ķi-
rurgs, bet kā žēlsirdīgā māsa, un katrs pacients 
zina, ka tieši slimnieku kopēja, ne skalpeļa grie-
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zums, beigu beigās pieceļ cilvēku kājās. Tieši žēl-
sirdīgās māsas, t. i., mīlestības balsi mēs dzirdam, 
kad dzejolī Jūra un spogulis (The Sea and the Mirror) 
Alonso uzrunā Ferdinandu:

Bet ja karaļvalsti savu tu zaudējis būsi
Un, kā iepriekš tavs tēvs, tur nokļūsi,
Kur doma apsūdz un smieklus jūtas raisa,
Tici sāpēm [..]10

Ne ārsts, ne eņģelis, ne, jo vairāk, mīļotais vai 
tuvinieks tā neteiks mirkli pirms galīgās sakāves: 
tikai žēlsirdīgā māsa vai dzejnieks pieredzes un 
arī mīlestības dēļ.

Es apbrīnoju šo mīlestību. Es neko nezināju 
par Odena dzīvi: ne par viņa homoseksualitāti, 
ne par aprēķina laulībām ar Ēriku Mannu (viņas 
labad) u. tjpr. — neko. Vienu gan apjautu skaid-
ri: šī mīlestība pāraugs tās objektu. Manā prātā 
— precīzāk, manā iztēlē — tā bija mīlestība, kuru 
izpleta vai paātrināja valoda, nepieciešamība to 
izteikt; un valodai — tik daudz es jau zināju — ir 
sava dinamika un tieksme, jo īpaši dzejā, izman-
tot pašradīšanas rīkus: metrus un strofas, kas 
aizved dzejnieku krietni tālāk par viņa sākotnē-
jo galamērķi. Un vēl viena patiesība par mīlestību 
dzejā, pie kuras nonākam lasīšanas laikā, ir tāda, 
ka rakstnieka jūtas neizbēgami ir pakļautas li-
neārai un neatturamai mākslas kustībai. Tādējādi 
mākslā lielākā mērā saglabājas lirisms; dzīvē tās 
ekvivalents ir izolācija. Kaut vai savas stilistiskās 
daudzveidības dēļ šim cilvēkam vajadzēja pazīt 
neparasti spēcīgu izmisumu, par ko liecina viņa 
visapbrīnojamākie, valdzinošākie dzejoļi. Jo dze-
jā pieskāriena vieglumu visbiežāk izraisa tā pilnī-
gas neesamības tumsa.

Un tomēr tā bija mīlestība, mūžīgi saglabāta 
valodā, nevērīga — jo tā bija angļu valoda — pret 
dzimumu un paspilgtināta ar dziļām ciešanām, jo 
arī ciešanas, iespējams, ir jāizsaka. Valoda, galu 
galā, apzinās pati sevi pēc definīcijas, un tā vē-
las iedzīvoties katrā jaunā situācijā. Skatoties uz 
Rollija Makennas uzņemto fotogrāfiju, priecājos, 
ka tajā redzamā seja nepauda ne nervozitāti, ne 
citu spriedzi, ka tā bija bāla, parasta un neko ne-
izteica, bet, gluži pretēji, uzsūca sevī visu, kas no-
tika acu priekšā. Cik brīnišķīgi būtu, es nodomā-
ju, ja man būtu šādi vaibsti, un centos šo grimasi 
atdarināt spoguļa priekšā. Man tas, protams, ne-
izdevās, taču es zināju, ka cietīšu neveiksmi, jo 
tāda seja varēja būt tikai viena. Nebija nekādas 
vajadzības to imitēt: tā jau eksistēja pasaulē, kas 
man kļuva paciešamāka tamdēļ, ka tajā kaut kur 
bija šī seja.

Dīvainas lietas ir šīs dzejnieku fotogrāfijas. 
Teorētiski autoru izskatam nevajadzētu būt ne-
kādai nozīmei lasītāju acīs: lasīšana nav narcistis-
ka darbība, arī rakstīšana tāda nav, tomēr brīdī, 
kad mums ir iepaticies pietiekams daudzums au-
tora dzejoļu, mēs sākam interesēties par rakstītā-
ja ārieni. Tas acīmredzot ir saistīts ar aizdomām, 

ka mīlēt mākslas darbu nozīmē atpazīt patiesību 
vai tās daļu, kuru šī māksla pauž. Pēc dabas bū-
dami nedroši, mēs vēlamies redzēt mākslinieku, 
kuru identificējam viņa darbos, lai turpmāk zi-
nātu, kā patiesība izskatās realitātē. Tikai antīkie 
autori ir izvairījušies no šīs izpētes, kas kļuvis par 
vienu no iemesliem, kāpēc viņus uzskata par kla-
siķiem, un viņu vispārinātie marmora vaibsti, kas 
izkaisīti bibliotēku nišās, veido tiešu attiecību ar 
absolūti arhetipiskajām zināšanām par viņu gara-
darbiem. Tomēr, lasot

                                          [..] Apmeklēt
Drauga kapu, izspēlēt bezgaumīgu scēnu,
Saskaitīt mīlestības, no kurām izaudzis esi,
Nav jauki, bet čiepstēt kā putnam, kas neraud,
It kā neviens konkrēts nebūtu miris
Un baumas būtu bijušas maldi, neiedomājami [..]11,

sāc just, ka aiz šīm rindām stāv ne jau konkrēts 
blonds, tumšmatains, bāls, tumsnējs autors, ku-
ram ir grumbaina vai gluda seja, bet pati dzīve; 
un ka tu vēlētos iepazīties; un ka tu vēlētos būt 
cilvēciskā tuvumā. Aiz šīm vēlmēm slēpjas ne ie-
domība, bet zināma cilvēciska fizika, kas mazu 
daļiņu pievelk lielam magnētam, pat ja beigu bei-
gās kā atbalss atkārtosi Odena: «Es zinu trīs iz-
cilus dzejniekus, un katrs no viņiem — īsts ku-
ces bērns.» Es: «Kas viņi ir?» Viņš: «Jeitss, Frosts, 
Berts Brehts.» (Lai gan par Brehtu viņš kļūdījās: 
Brehts nebija izcils dzejnieks.)

4
1972. gada 6. jūnijā, aptuveni četrdesmit asto-

ņas stundas pēc tam, kad piespiedu steidzamības 
kārtā biju pametis Krieviju, es kopā ar draugu 
Karlu Proferu (Carl Proffer), Mičiganas Universi-
tātes krievu literatūras profesoru (kurš bija atli-
dojis uz Vīni, lai satiktu mani), stāvēju pie Ode-
na vasaras mājas mazajā Kirhštetenas ciematā, 
skaidrojot tās īpašniekam, kāpēc esam ieradušies. 
Šī tikšanās gandrīz nenotika.

Ziemeļaustrijā ir trīs Kirhštetenas, un mēs tām 
visām bijām izbraukuši cauri un domājām do-
ties atpakaļ, kad automašīna ieripoja klusā, šau-
rā lauku ieliņā un mēs ieraudzījām koka bultu ar 
norādi Audenstrasse. Iepriekš, ja pareizi atceros, to 
sauca par Hinterholz, jo aiz meža ceļš aizvijās līdz 
vietējai kapsētai. Ielas pārdēvēšana acīmredzot 
bija tikpat lielā mērā saistīta ar ciematnieku vēl-
mi atbrīvoties no šī momento mori, cik ar cieņu pret 
izcilo dzejnieku, kurš dzīvoja starp viņiem. Dzej-
nieks šo situāciju uztvēra ar jauktām lepnuma un 
apmulsuma jūtām. Toties pavisam skaidras bija 
viņa jūtas pret vietējo mācītāju, kura vārds bija 
Šiklgrubers (Schicklgruber). Odens nespēja liegt 
sev prieku uzrunāt viņu kā «tēvu Šiklgruberu».

To visu es uzzināju vēlāk. Tikmēr Karls Pro-
fers mēģināja paskaidrot mūsu ierašanās iemes-
lus plecīgam, sviedros mirkstošam vīram sarkanā 
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Vistans Hjū Odens 
1969. gadā.  
Foto — Vida Press

kreklā un platos bikšturos, ar jaku, pārliktu pār 
roku, un dažām grāmatām padusē. Viņš tikko ar 
vilcienu bija atbraucis no Vīnes un, uzkāpis pau-
gurā, centās atgūt elpu, un bija ne visai noskaņots 
sarunai. Jau grasījām atteikties no mūsu ieceres, 
kad viņš, piepeši uztvēris Karla Profera teikto, ie-
saucās: «Neiespējami!» un aicināja mūs mājā. Tas 
bija Vistans Odens, nepilnus divus gadus pirms 
viņa nāves.

Ļaujiet paskaidrot, kā tas sākās. Vēl 1969. gadā 
Džordžs L. Klains (George L. Kline), filozofijas pro-
fesors Brinmavras (Bryn Mawr) koledžā, viesojās 
pie manis Ļeņingradā. Profesors Klains atdzejoja 

manus dzejoļus angļu valodā Penguin izdevumam 
un, caurlūkojot iecerētās grāmatas saturu, jautā-
ja, kuru es uzskatītu par labāko ievada autoru. 
Ieteicu Odenu — jo tolaik angļu valoda un Odens 
man bija sinonīmi. Taču pati grāmatas publicēša-
na tajā laikā bija diezgan nereāla. Vienīgā šā šau-
bīgā pasākuma saikne ar realitāti bija tā pilnīgā 
nelikumība padomju likuma izpratnē.

Lai vai kā, kustība bija sākusies. Odenam tika 
iedots manuskripts, un viņam tas patika pietie-
kami, lai uzrakstītu ievadu. Un, kad nonācu Vīnē, 
man rokā bija Odena Kirhštetenas adrese. At-
skatoties pagātnē un pārdomājot mūsu sarunas 
turpmākajās trijās nedēļās, kuras pavadījām Aus-
trijā, bet vēlāk arī Londonā un Oksfordā, es sa-
klausu viņa balsi vairāk nekā savu, lai gan jāat-
zīst, ka es viņu diezgan neatlaidīgi izjautāju par 
mūsdienu dzeju, jo īpaši par pašiem dzejniekiem. 
Tiesa, tas bija pilnīgi saprotami, jo vienīgā frāze 
angļu valodā, kuru es droši spēju izteikt bez kļū-
dām, bija: «Odena kungs, ko jūs domājat par...», 
pievienojot konkrēto vārdu.

Varbūt tā pat labāk — ko gan jaunu varēju vi-
ņam pateikt? Es, protams, varēju pastāstīt, ka 
dažus viņa dzejoļus biju atdzejojis krievu valo-
dā un Maskavā aiznesis uz kādu žurnālu, bet tas 
bija 1968. gads, kad Padomju Savienība iebruka 
Čehoslovākijā un kādā dienā BBC atskanēja viņa 
Monstrs dara, kas monstra dabā... Ar to manai iece-
rei tika pielikts punkts. (Šis stāsts, iespējams, gan 
padarītu viņu labvēlīgāku pret mani, bet jebku-
rā gadījumā es par tiem nebiju īpaši augstās do-
mās.) Vai pastāstīt, ka nekad nebiju lasījis labus 
viņa dzejoļu atdzejojumus valodās, kuras cik ne-
cik sapratu? To viņš zināja pats, varbūt pat pārāk 
labi. Vai to, ka es biju bezgala priecīgs, uzzinā-
jis par viņa goddevīgo attieksmi pret Kirkegora 
triādi, kas arī daudziem no mums bija atslēga iz-
pratnei par cilvēku sugu? Bet es baidījos, ka ne-
spēšu to izteikt.

Labāk bija klausīties. Tā kā biju krievs, viņš 
parasti runāja par krievu rakstniekiem. «Es ne-
gribētu dzīvot ar Dostojevski zem viena jumta,» 
viņš paziņoja. Vai: «Labākais krievu rakstnieks ir 
Čehovs.» — «Kāpēc?» — «Viņš ir vienīgais no jums, 
kuram piemīt veselais saprāts.» Vēl viņš man jau-
tāja par to, kas viņu, šķiet, visvairāk mulsināja 
manā dzimtenē: «Man teica, ka krievi stāvvietās 
zog automašīnu logu tīrītājus. Kāpēc?» Bet mana 
atbilde — tāpēc, ka trūka rezerves daļu — viņu 
neapmierināja: acīmredzot viņam prātā bija kāds 
grūtāk aptverams iemesls, un, lasījis viņa dze-
joļus, arī es pats gandrīz sāku tādu saskatīt. Tad 
viņš piedāvāja atdzejot dažus no maniem dze-
joļiem. Tas mani pamatīgi satricināja. Kas gan es 
biju, lai mani atdzejotu Odens? Es zināju, ka viņa 
atdzejojumu dēļ daži mani tautieši bija ieguvuši 
vairāk, nekā viņu dzejas rindas būtu pelnījušas, 
tomēr nevarēju pieļaut domu, ka viņš varētu strā-
dāt manā labā. Tāpēc teicu: «Odena kungs, ko jūs 
domājat par... Robertu Lovelu (Robert Lowell)?» — 
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«Man nepatīk vīrieši,» sekoja atbilde, «kas aiz se-
vis atstāj raudošu sieviešu kūpošo šleipi.»

Šajās Austrijā pavadītajās nedēļās viņš nodar-
bojās ar manām lietām vistumātes rūpībā. Jāsāk 
ar to, ka neizskaidrojamā kārtā uz Odena adre-
si sāka pienākt telegrammas un citi pasta sūtīju-
mu ar norādi «J. B.». Tad viņš aizrakstīja Amerikas 
Dzejnieku akadēmijai, lūdzot sniegt man finan-
siālu atbalstu. Tā es saņēmu pirmo amerikāņu 
naudu — 1000 dolāru, ja pavisam precīzi —, ar ko 
man pietika līdz pat pirmajai algas dienai Miči-
ganas Universitātē. Odens ieteica mani savam 
aģentam, norādīja, ar kuriem cilvēkiem tikties un 
kuriem iet ar līkumu, iepazīstināja ar draugiem, 
aizsargāja no žurnālistiem un ar nožēlu runāja 
par to, ka pametis dzīvokli Sv. Marka ielā, it kā es 
grasītos apmesties viņa Ņujorkā. «Tas jums nāktu 
par labu. Kaut vai tāpēc, ka tur netālu atrodas ar-
mēņu baznīca, bet dievkalpojumu labāk klausī-
ties, ja vārdus nesaproti. Jūs taču nezināt armēņu 
valodu?» Es nezināju.

No Londonas — ar norādi «J. B.» — pienāca 
ielūgums piedalīties Starptautiskajā dzejas fes-
tivālā Karalienes Elizabetes zālē, un mēs re-
zervējām kopīgu lidojumu ar British European 
Airways. Tobrīd man radās iespēja viņam vis-
maz nedaudz pateikties. Sagadījās, ka, uztu-
roties Vīnē, iepazinos ar Razumovsku ģimeni 
(grāfa Razumovska, kuram Bēthovens rakstī-
ja kvartetus, pēcnācēji) . Šajā ģimenē bija Olga 
Razumovska, kas strādāja Austrijas aviolīnijās. 
Uzzinājusi, ka V. H. Odens un es ar vienu rei-
su lidojam uz Londonu, viņa piezvanīja BEA 
un lūdza abus pasažierus uzņemt ar karalisku 
godu. To mums tiešām sagādāja. Odens bija ap-
mierināts, bet es — lepns.

Šajā laikā viņš vairākas reizes lūdza mani uzru-
nāt viņu vārdā. Es, protams, pretojos — un ne ti-
kai tāpēc, ka apjūsmoju viņu kā dzejnieku, bet arī 
mūsu gadu starpības dēļ. Krievi pret šādām lie-
tām izturas šausmīgi uzmanīgi. Visbeidzot Lon-
donā viņš teica: «Tā neies cauri. Vai nu jūs mani 
uzrunāsit kā Vistanu, vai arī es sākšu jūs saukt 
par Brodska kungu.» Tāda perspektīva man šķi-
ta tik nejēdzīga, ka padevos. «Jā, Vistan,» es tei-
cu. «Kā teiksit, Vistan.» Pēc tam mēs devāmies uz 
lasījumiem. Viņš atbalstījās pret katedru un vis-
maz pusstundu piepildīja telpu ar dzejas rindām, 
kuras zināja no galvas. Ja kādreiz esmu vēlējies, 
lai laiks apstātos, tas bija tad, tajā lielajā, tumša-
jā zālē Temzas dienvidu krastā. Diemžēl tā neno-
tika. Bet gadu vēlāk, trīs mēnešus pirms Odens 
nomira kādā Austrijas viesnīcā, mēs atkal lasījām 
kopā. Tajā pašā zālē.

5
Tajā laikā viņam bija gandrīz sešdesmit seši 

gadi. «Man nācās pārcelties uz Oksfordu. Veselība 
man ir laba, bet ir vajadzīgs kāds, kurš mani pie-
skata.» Cik es redzēju, apciemodams viņu 1973. 

gada janvārī, viņu pieskatīja tikai četras sienas 
sešpadsmitā gadsimta kotedžā, ko bija piešķīru-
si koledža, un kalpotāja. Ēdamzālē Odena kolēģi 
viņu bija atbīdījuši tālāk no ēdamgalda. Es pie-
ņēmu, ka tās vienkārši ir angļu skolas tradīcijas, 
zēni paliek zēni. Taču, vērodams viņus, nevarēju 
neatcerēties vēl vienu spožu Odena tuvinājumu: 
«smilšu trivialitāti».

Šī muļķošanās vienkārši bija vēl viena variācija 
par to, ka sabiedrībai pret dzejnieku nav nekā-
du pienākumu, jo īpaši pret vecu dzejnieku. Tas 
ir, sabiedrība klausītos līdzīga vecuma vai pat ve-
cākā politiķī, bet ne dzejniekā. Iemesli ir dažādi, 
no antropoloģiskiem līdz pat tiem, kuros cilvēku 
vada lišķība. Bet secinājums ir vienkāršs un neiz-
bēgams: sabiedrībai nav tiesību žēloties, ja poli-
tiķis to piešmauc. Jo, kā Odens reiz teicis dzejolī 
Rembo (Rimbaud):

Bet retoriķa spožie meli tajā bērnā
Uzsprāga kā caurule: salā bija radies dzejnieks.12

Ja meli šādi uzsprāgst «tajā bērnā», kas ar tiem 
notiek vecā vīrā, kurš aukstumu jūt vēl asāk? Lai 
cik pašpaļāvīgi šī atziņa skanētu no ārzemnieka 
mutes, Odena kā dzejnieka traģiskais sasniegums 
bija tieši tas, ka viņš dzeju bija atbrīvojis no jeb-
kāda apmāna — gan retoriska, gan bardiska. Tādas 
lietas attālina ne tikai no fakultātes kolēģiem, bet 
arī no spalvas brāļiem, jo katrā no mums mājo 
pūtains jaunietis, kurš alkst pēc nesakarīga pato-
sa.

Pārtapusi kritiķī, šī pūtīšu apoteoze patosa ne-
esamībā saskata ļenganumu, nevīžību, pļāpāša-
nu, pagrimumu. Tādiem kā viņš neienāk prātā, 
ka novecojušam dzejniekam būtu tiesības rakstīt 
sliktāk — ja viņš tiešām raksta sliktāk — un ka nav 
nekā nejaukāka par vecumam nepiedienīgu «mī-
las atklāsmi» un pērtiķu dziedzeru transplantāci-
ju. Starp skaļu trakuli un viedo sabiedrība vien-
mēr izvēlēsies pirmo (un ne tāpēc, ka šāda izvēle 
atspoguļo tās demogrāfisko sastāvu, vai tāpēc, ka 
pašiem dzejniekiem ir romantisks paradums mirt 
jauniem, bet gan tādēļ, ka sugai piemīt iedzim-
ta nevēlēšanās domāt par vecumu, kur nu vēl tā 
sekām). Šo pieķeršanos nenobriedušam garam 
skumju padara fakts, ka šāds stāvoklis nepavisam 
nav paliekošs. Ak, ja vien tas būtu tāds! Tad visu 
varētu skaidrot ar sugas bailēm no nāves. Tad 
visu neskaitāmo dzejnieku Izlases būtu tikpat ne-
kaitīgas kā Kirhštetenas iemītnieki, kas pārdēvē-
juši savu Hinterholz. Ja runa būtu tikai par bailēm 
no nāves, tad lasītājiem un jo īpaši sajūsmināta-
jiem kritiķiem būtu nebeidzami jādara sev gals, 
sekojot iemīlēto jauno autoru piemēram. Taču tā 
nenotiek.

Patiesais stāsts aiz mūsu sugas pieķeršanās 
brieduma trūkumam ir krietni skumjāks. Tas 
ir saistīts nevis ar cilvēka nevēlēšanos zināt par 
nāvi, bet viņa nevēlēšanos dzirdēt par dzīvi. To-
mēr nevainību mazāk par visu citu ir iespējams 
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dabiski saglabāt. Šī iemesla dēļ dzejnieki — jo īpa-
ši tie, kas nodzīvojuši ilgu mūžu — jālasa pilnībā, 
nevis izlases veidā. Sākums iegūst jēgu tikai tad, 
ja eksistē noslēgums. Jo atšķirībā no prozistiem 
dzejnieki mums izstāsta visu stāstu: ne tikai caur 
personisko pieredzi, bet — un tas mums ir nozī-
mīgāk — caur pašu valodu, caur vārdiem, kurus 
viņi beigu beigās izraugās.

Novecojošam cilvēkam, kurš rokā joprojām tur 
spalvu, ir izvēle: rakstīt memuārus vai dienasgrā-
matu. Atbilstoši aroda dabai dzejnieki raksta die-
nasgrāmatas. Nereti pretēji savai gribai viņi godī-
gi pieraksta notikušo (a) viņu dvēselē, vai nu to 
izvēršot, vai — vēl biežāk — sašaurinot, un (b) viņu 
valodas izjūtā, jo viņi ir pirmie, kam vārdi kļūst 
kompromitēti vai nevērtīgi. Vai mums tas patīk 
vai ne, mēs esam šeit, lai uzzinātu ne tikai to, ko 
laiks izdara ar cilvēku, bet arī to, ko valoda iz-
dara ar laiku. Un dzejnieki, nepiemirsīsim, ir tie, 
«kuros tā [valoda] dzīvo». Šis likums dzejniekam 
māca lielāku taisnprātīgumu nekā jebkura cita 
pārliecība.

Tāpēc no V. H. Odena var izveidot ļoti daudz. 
Ne tikai tāpēc, ka viņš nomira, būdams divas rei-
zes vecāks nekā Kristus, vai Kirkegora «atkār-
tojamības principa» dēļ. Viņš vienkārši kalpoja 
lielākai bezgalībai nekā tā, ar kuru mēs ikdie-
nā rēķināmies, tomēr viņš skaidri liecina par tās 
pieejamību, turklāt Odens padarīja to viesmīlī-
gu. Nepārspīlējot var teikt, ka katram indivīdam 
vajadzētu vismaz vienu dzejnieku zināt no vāka 
līdz vākam: ja ne kā ceļvedi šajā pasaulē, tad kā 
valodas kritēriju. Abās jomās V. H. Odens lieliski 
tiktu galā kaut vai tāpēc, ka tās attiecīgi atgādina 
elli vai Limbu.

Viņš bija izcils dzejnieks (vienīgā aplamība 
šajā teikumā ir laika forma, jo valodas daba visu, 
kas tajā sasniegts, nemainīgi izsaka tagadnē), un 
esmu laimīgs par neticamo veiksmi viņu satikt. 
Taču arī tad, ja mēs vispār nesatiktos, tik un tā 
pastāvētu viņa dzejas realitāte. Jāpateicas likte-
nim par iepazīšanos ar šo realitāti, par bagātīga-
jām veltēm, jo nenovērtējamākām tāpēc, ka tās 
nebija paredzētas kādam konkrētam cilvēkam. 
To varētu dēvēt par gara dāsnumu, ja vien garam 
nebūtu vajadzīgs cilvēks, kurš to lauž kā staru. 
Ne pats cilvēks kļūst svēts šajā lūzumā: tas ir gars, 
kas kļūst cilvēcisks un saprotams. Ar to — un fak-
tu, ka cilvēks ir mirstīgs — ir pietiekami, lai pakla-
nītos šim dzejniekam.

Lai kādu iemeslu dēļ viņš šķērsoja Atlantijas 
okeānu un kļuva par amerikāni, rezultātā viņš 
saplūdināja abas angļu valodas izloksnes un kļu-
va — pārfrāzējot vienu no viņa dzejas rindām — 
par mūsu transatlantisko Horāciju. Tā vai citādi 
visi viņa ceļojumi — cauri zemēm, psihes alām, 
doktrīnām, pārliecībām — kalpoja ne tik daudz 
viņa argumentācijas pilnveidošanai, cik viņa iz-
teiksmes paplašināšanai. Ja arī kādā brīdī dzeja 
viņam bija pašapliecināšanās jautājums, viņš no-
dzīvoja pietiekami ilgi, lai tā kļūtu vienkārši par 

eksistences līdzekli. No tā izriet viņa autonomija, 
veselais saprāts, līdzsvarotība, ironija, atsvešinā-
tība — īsāk sakot, gudrība. Lai kas tas būtu, viņa 
dzejas lasīšana ir reta — ja ne vienīgā — iespēja 
justies krietnam cilvēkam. Es gan šaubos, vai tāds 
bija viņa nolūks.

Pēdējo reizi viņu satiku 1973. gada jūlijā, va-
kariņojot pie Stīvena Spendera Londonā. Vistans 
sēdēja pie galda, turēdams cigareti labajā rokā, 
kausu — otrajā un izteikdamies par auksto lasi. Tā 
kā krēsls bija pārāk zems, mājas saimniece zem 
viņa bija palikusi divus Oksfordas angļu valodas 
vārdnīcas sējumus. Tobrīd es nodomāju, ka re-
dzu vienīgo cilvēku, kurš ir tiesīgs izmantot šos 
sējumus kā sēdekli. Ê

1983

 
1 If equal affection cannot be, / Let the more loving 
one be me. (No dzejoļa The More Loving One, 1957)
2 [..]no one goes / Further than railhead or the ends 
of piers, / Will neither go nor send his son [..]
3 The mercury sank in the mouth of the dying day.
4 [..] poetry makes nothing happen [..]
5 Time that is intolerant / Of the brave and innocent, 
/ And indifferent in a week / To a beautiful physique, 
// Worships language and forgives / Everyone by 
whom it lives; / Pardons cowardice, conceit, / Lays its 
honours at their feet. (Šos divus un vēl vienu pantu 
pats Odens gan no dzejoļa vēlāk dzēsa — tulk. piez.)
6 I and the public know / What all schoolchildren 
learn, / Those to whom evil is done / Do evil in return.
7 Faces along the bar / Cling to their average day: 
/ The lights must never go out, / The music must 
always play, / All the conventions conspire / To make 
this fort assume / The furniture of home; / Lest we 
should see where we are, / Lost in a haunted wood, 
/ Children afraid of the night / Who have never been 
happy or good.
8 U. Bērziņa atdz. Visiem, visiem jums Amerikas 
vārdā. Rīga. 1980. 126.—128. lpp.
9 Altogether elsewhere, vast / Herds of reindeer move 
across / Miles and miles of golden moss, / Silently 
and very fast. (No dzejoļa The Fall of Rome, 1940)
10 But should you fail to keep your kingdom / And, 
like your father before you, come / Where thought 
accuses and feeling mocks, / Believe your pain [..]
11 [..] To visit / The grave of a friend, to make an ugly 
scene, / To count the loves one has grown out of, / Is 
not nice, but to chirp like a tearless bird, / As though 
no one dies in particular // And gossip were never 
true, unthinkable [..] (No dzejoļa Homage to Clio, 
1957)
12 But in that child the rhetorician’s lie / Burst like a 
pipe: the cold had made a poet.

No angļu valodas 
tulkojis Jānis Vādons

Josifs Brodskiseseja Paklanīties ēnai
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Jūs aktīvi sekojat līdzi valodas izpaus-
mēm ne tikai rakstos, bet arī publiskajā sa-
ziņas telpā, jūsu komentārus par valodas 
parādībām varam bieži lasīt sociālajā tīklā 
Twitter. Cik labi, jūsuprāt, latvieši mūsdie-
nās prot paši savu valodu un vai pēc pratēju 
īpatsvara atšķiras no citām tautām?

Manuprāt, atšķiras. Ja runājam par tiem, kas 
vispār raksta, labu latviešu valodas pratēju īpat-
svars kopumā ir zemāks. Tas izskaidrojams ar 
vēsturiskiem apstākļiem. Tulkojot 18. gadsim-
ta filozofa Hjūma darbu, man nācās konstatēt, 
ka viņa angļu valoda ir ļoti līdzīga tai, kādu lie-
to tagad. Izņēmums bija atsevišķas sintaktiskās 
konstrukcijas, citā nozīmē lietoti vārdi — bet 
ne tik atšķirīgā, ka nevarētu pat uzminēt nozī-
mi. Latviešu valoda visu laiku ir strauji mainī-
jusies. Piemēram, tikai pagājušā gadsimta vidū 
stabili ieviesās īstenības izteiksmes šķiršana no 
pavēles izteiksmes otrajā personā: «darāt» — 
«dariet». Tāpat vēl joprojām konsekventa nav 
kļuvusi īpašības vārdu noteikto un nenoteikto 
galotņu lietošana. Jaunās, neapgūtās formas ie-
viešas pamazām, un lielā mērā tas notiek stihis-
ki. Bet par īpatsvaru — varbūt tas ir tikai mans 
vērojums, un kļūdos, tomēr šķiet, ka arī krievu 
valodā rakstošie savu valodu lieto veiklāk nekā 
latviski rakstošie. Viens no cēloņiem varbūt ir 
īsāka tradīcija, bet, manuprāt, ir arī dažas sin-
taktiskas nelaimes. Piemēram, daži valodnieki 
mūs ir iemācījuši nevajadzīgi baidīties no īpašī-
bas vārdiem un salikteņiem, tāpēc bieži lietojam 
sastingušus ģenitīvus «bāzes-», «meitas-», «izvē-
les-», kas būtībā ir nelokāmie īpašības vārdi jeb 
ģenitīveņi. Atšķirībā no tādām vārdkopām kā 
«pretgripas līdzeklis» vai «vienādsānu trīsstū-
ris» bezpriedēkļa un nesaliktu ģenitīveņu vārd-

kopas «bāzes kuģis», «meitas uzņēmums», «iz-
vēles variants» ir neskaidras: vai aviācijas bāzes 
kuģis pieder aviācijas bāzei, vai arī pats ir aviā-
cijas bāze? Savā laikā daudzas kailo ģenitīveņu 
vārdkopas saaugušas par salikteņiem — «pamat-
skola», «darbaspēks», «spēkstacija». Pamazām iz-
platās arī «bāzeskuģis» un «meitasuzņēmums».

Vai ar pārāk straujām pārmaiņām var 
izskaidrot arī nereti vērojamo pretestību 
valodnieku ieteikumiem? Bieži dzirdama 
neapmierinātība, ka «jau atkal kas jauns iz-
gudrots».

Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un nav 
jau teikts, ka visi ieteikumi bijuši labi. No otras 
puses, katram ir savi motīvi. Daži varbūt iedo-
mājas, ka valodnieki ir viena iestāde, monolīta 
masa, kas visi kopā ar to nodarbojas. Valsts valo-
das komisiju vai Valsts valodas centru dēvē par 
terminoloģijas komisiju vai tulkošanas un ter-
minoloģijas centru un domā, ka tas viss ir viens 
un tas pats. Vēl vairāk — ja kāds valodnieks ko 
teicis vai kāda komisija ko pieņēmusi, domā, ka 
visi tam piekrīt. Piemēram, valodniekus lamā 
par to, ka lietvārds «sāls» ir padarīts par vīrie-
šu dzimtes vārdu. Es par to biju sašutis jau savā 
laikā un esmu sašutis vēl joprojām, tāpēc prie-
cājos, ka tagad šī norma ir padarīta vaļīgāka un 
katrs var lietot, kā grib. Taču «jauno» normu ie-
viesa ne šajā gadsimtā un pat ne pagājušā gad-
simta beigās, bet vēl uz 60. un 70. gadu robežas. 
Līdzvainīgi bija daži valodnieki un tālaika ter-
minoloģijas komisijas vadībai pietuvināti ķīmi-
ķi, kas laikam nesaprata, ka te ir runa par divām 
dažādām lietām — virsterminu un apakštermi-
nu. Teiksim, ir kāpostaugi, pie kuriem pieder 
ne tikai kāposti, ir ķirbjaugi, pie kuriem pieder 
arī gurķi, un ir sāļi kā ķīmisko vielu grupa, pie 
kuras pieder arī vārāmā sāls. To noteikti nevar 
pārmest tagadējiem valodniekiem, un ļoti dau-
dzi ar šo normu bija neapmierināti arī toreiz. Un 
ir kāds cits, es teiktu, ļoti smieklīgs sarunas te-
mats — par «galveni» un «kājeni», ko arī uzskata 
par mūsdienu valodnieku izgudrojumu. Šie vār-
di ir radušies pirms kara, tie nāk no poligrāfijas 
un ir tieši pārņemti arī datorikā. Savukārt dau-
dzināto vārdu «cietnis» cietā diska nozīmē sāka 
lietot žurnālisti, neviena terminoloģijas komisija 
šādu vārdu nav aplūkojusi. Starp citu, «cietnis» 
nemaz nav slikts vārds, latviešu valodā tāds arī 
varētu būt.

Cik esmu pamanījis, jūs pats nevairāties 
no aizguvumiem, aizstāvat tādus neierastus 
svešvārdus kā «delūzija», «ekspektācijas».

Sakritības dēļ abi vārdi ir arī manis rediģētajā 
Ideju vārdnīcā, tur ir skaidrojums gan «delūzijai», 
gan «ekspektācijām». Ar vārdu «ekspektācijas» 
pirmoreiz sadūros 90. gadu vidū sociologu dar-
bos — mācību līdzeklī Cilvēks un dzīve socioloģijas 
skatījumā un Socioloģijas skaidrojošajā vārdnīcā. Jau 
toreiz autoru kolektīvā bija diskusijas, ko ar šo 
vārdu darīt, bet nekādu labāku piedāvājumu ne-
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bija. Es ieteicu vārdu «gaidījumi», bet tas negu-
va sevišķu popularitāti, jo bija neparasts. Kamēr 
nav īsti labi piemērota latviska atbilduma, va-
jadzētu saglabāt svešvārdus, tas it īpaši attiecas 
uz latīniskas cilmes vārdiem, pret kuriem iztu-
ros ļoti toleranti. Tā gan nav ar angliskas cilmes 
vārdiem, kurus angļi izrunā citādi, nekā raksta, 
un latvieši nereti sagroza vēl tālāk, piemēram, 
«hendlings» vai «brends». Kas attiecas uz delūzi-
ju, maldīgi būtu iedomāties, ka var iztikt tikai ar 
vārdu «ilūzija» vai, teiksim, ar maldiem, māņiem 
un tamlīdzīgi, it īpaši manis tulkotajā Dokinsa 
grāmatā Dieva delūzija. Šeit domāta nevis kāda 
ilūzija, bet gan, tā sakot, psihiska kaite, psihiatri 
pat ir iebilduši autoram, ka īstenībā to būtu va-
jadzējis saukt par relūziju. Katrā ziņā autors no-
saukuma izvēli iztirzājis vai veselas lappuses ap-
jomā un paskaidrojis, kāpēc viņš to dara. Būtu 
muļķīgi, ja tā vietā latviski ierakstītu kaut ko 
citu, jo tad pati atslēga grāmatai būtu pazaudēta.

Ja jums latviešu valoda būtu īsi jārakstu-
ro kādam cittautu valodniekam, kam par 
mums ir vājš priekšstats, kā jūs to darītu?

Ja šis cilvēks ir no Rietumeiropas, pirmais, ko 
viņam teikšu, ir tas, ka latviešu valoda ir nevis 
analītiska, bet sintētiska. Mums ir saglabājusies 
bagāta locījumu sistēma, samērā maz prievārdu, 
un, tāpat kā citām sintētiskajām valodām, domas 
virzības izteikšanā ļoti liela nozīme ir vārdu se-

cībai. Teikuma struktūras pamatā ir tā sauktā 
tēma un rēma. Katram teikumam ir sava tēma 
— tas, par ko teikumā ir runāts un kas rakstītā-
jam un lasītājam (vai runātājam un klausītājam) 
apziņā jau ir kopīgs vai pārnācis no iepriekšējā 
teksta. Tēma satur teikumus kopā, lai nepazau-
dētu domas pavedienu. Par rēmu sauc jauno in-
formāciju — to, ko šajā teikumā grib pateikt, un 
emocionāli neitrālā tekstā rēma parasti ir teiku-
ma beigās. Uzsvērtā, emfātiskā tekstā rēma var 
pārcelties uz teikuma sākumu, bet parasti neat-
rodas vidusdaļā. To vēl mēdz dēvēt arī par loģis-
ko uzsvaru, bet tas nav īsti korekti, jo loģikas un 
valodas atbilstība nav tik viennozīmīga. Īstenībā 
to varētu saukt par psiholoģisko vai komunika-
tīvo uzsvaru, jo vienu un to pašu loģisko saturu 
var izteikt gan tādā veidā, ka tēma ir loģiskais 
subjekts un rēma — loģiskais predikāts, gan arī 
otrādi. Aina nav pilnīga, daudz kas teikumā vēl 
nav izpētīts. Katrā ziņā ir jāmin, ka pašā teiku-
ma sākumā, pirms tēmas, bieži atrodas vēl viens 
loceklis, ko es saucu par rakursu. Teiksim, šāds 
stāstījums: «Jānis parasti strādā vakaros. Šodien 
Jānis no sava ieraduma atkāpās un strādāja no 
rīta.» Otrajā teikumā tēma «Jānis» neatrodas 
pašā teikuma sākumā; tur atrodas rakurss «šo-
dien», kas teikumam dod ievirzi, proti, strādā-
šanas laika sakarā izvirza jaunu jautājumu — par 
šodienu. Uz jautājumu atbild rēma «no rīta» tei-
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kuma beigās. Vārdu sakot, teikuma tēma sašuj 
kopā tekstu, bet domu, diskursu uz priekšu vir-
za rēma — ļoti bieži divatā ar rakursu.

Ja latviešu valodu gribētu raksturot tīri mor-
foloģiski, tad, manuprāt, tās vislielākā īpatnība, 
kāda Eiropas valodās citur nav sastopama, ir 
darbības vārdu vajadzības izteiksme, proti, «va-
jag darīt» vietā varam sacīt «jādara».

Vairāk nekā pusgadsimtu jums ir biju-
si iespēja sekot pārmaiņām valodā — kā šī 
loģiskā izteiksme mainījusies, teiksim, no 
pirmskara laikiem vai pat senāk?

Ļoti spilgts piemērs ir jau Mērnieku laiki, kur 
vācu valodas ietekmē darbības vārds bieži no-
vietots teikuma beigās, kaut arī ne vienmēr ir 
psiholoģiski uzsvērts. Latviešu sintakses teori-
jas pamatlicēja Kārļa Mīlenbaha 1898. gadā iz-
dotajā grāmatā Teikums ir arī nodaļa Psiholoģis-
kais subjekts un psiholoģiskais predikāts — būtībā par 
to pašu tēmu un rēmu. Zīmīgi, ka viena un otra 
atrašanās vietu Mīlenbahs neapspriež un arī 
pats savos rakstos darbības vārdu teikuma bei-
gās liek daudz biežāk nekā brāļi Kaudzītes. Ta-
gad emocionāli neitrālā tekstā darbības vārds 
teikuma beigās ir tikai tad, ja tas ir uzsvērts, ja 
tā ir rēma. Piemēram, «vakarā Jānis strādā», tā-
tad nevis sporto vai izglītojas, bet strādā. Šobrīd 
angļu valodas ietekmē redzam arī pretēju parā-
dību — daudzi rakstītāji darbības vārdu atvelk 
gandrīz uz pašu teikuma sākumu, tūlīt aiz tei-
kuma priekšmeta, kā tas mēdz būt angļu valodā. 
Latviešu valodā šāds teikums bieži vien atstāj 
nesakoptas vārdu noliktavas iespaidu, tas būtu 
jāsakārto citādi, lai darbības vārds atrastos vai 
nu priekšpēdējā pozīcijā, vai pašās beigās atka-

rībā no tā, kas teikumā ir uzsvērts kā jauna in-
formācija. Piemēram, necaurredzams ir šāds tei-
kums: «Latvieši nav mainījuši savus ieradumus 
ilgā laika posmā.» Kur ir rēma? Tāda jautājuma 
nebūtu, ja mēs pārkārtotu vārdus atbilstoši psi-
holoģiskajam uzsvaram: «Latvieši savus ieradu-
mus nav mainījuši ilgā laika posmā.» Vai varbūt 
šādi: «Ilgā laika posmā latvieši savus ieradumus 
nav mainījuši.» Vēl trešā iespēja: «Ilgā laika pos-
mā latvieši nav mainījuši savus ieradumus.»

Strādājot ar sarežģītiem populārzinātniskiem 
tekstiem, jau sen esmu secinājis, ka tieši šāds 
darbības vārda izvietojums ir vislabākais, jo pa-
lielina teikumu caurredzamību, piemēram, no-
vērš to, ka ģenitīvs šķietami saaug kopā ar nā-
kamo vārdkopu, ar kuru īstenībā nav saistīts. 
Virzība uz tādu teikuma struktūru notikusi arī 
daiļliteratūrā, turklāt visai strauji. Esmu mazliet 
analizējis Pāvila Rozīša Valmieras puikas, tātad 
30. gados sarakstītu romānu, un tur šī loģiskā 
struktūra iezīmējas diezgan noteikti. Manu-
prāt, ļoti caurredzami teikumi no tēmas un rē-
mas viedokļa ir Zigmundam Skujiņam un Jānim 
Kalniņam.

Iespējams, autori, kuriem estētisku vai 
citu apsvērumu dēļ labāk patīk atšķirīga 
vārdu kārtība, jums iebildīs.

Tik skaidrā veidā šie principi var izpausties ti-
kai emocionāli neitrālā tekstā. Ja autoram ir jā-
panāk kādas viņam svarīgas stila nianses, var 
būt atkāpes. Protams, katrs var izvēlēties savu 
stilu, bet pats esmu konsekventi turējies tieši pie 
šādas teikuma struktūras.

Tādā gadījumā varbūt varam uzskatīt, ka 
atšķirības starp pirmskara Latvijas rakstu 
valodu un mūsdienām noteikusi atbrīvoša-
nās no vācu valodas ietekmes un patiesībā 
esam devušies latviskuma virzienā.

Tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Jā, vācis-
kās ietekmes tika skaustas, lielā mērā politisku 
motīvu dēļ. Šo un to, protams, varēja arī sagla-
bāt. Daudz kur prakse gājusi savu ceļu, par spī-
ti valodas kopēju ieteikumiem, piemēram, mēs 
lietojam tādus salikteņus kā «sniegbalts» vai 
«ražotspēja», kurus 30. gadu valodnieki, it īpaši 
Endzelīns, noraidīja kā latviešu valodai nerak-
sturīgus un aizstājamus ar ko citu. Bet tās ir ļoti 
lakoniskas konstrukcijas, un ir diezgan grūti tā-
dos gadījumos citādi izteikties, ievērojot latviešu 
valodas sintaksi. Tāpat tika skausti vārdi «pild-
spalva», «kuļmašīna», «slīpmašīna». Man skolā 
mācīja, ka jāsaka «pildāmspalva», «kuļammašī-
na», «slīpējammašīna». Bet prakse šajā ziņā gāja 
savu ceļu arī 20. un 30. gados un ne vienmēr sa-
krita ar valodas kopēju uzskatiem. Piemēram, 
militārajā jomā — gan tālaika avīzē Latvijas Karei-
vis, gan brošūrās par karalietām — mēs ļoti bieži 
sastapsimies ar vārdu «neķerlauks». Tā ir telpas 
vai platības daļa, kurā kaujas apstākļos ballis-
tisku likumsakarību dēļ nav iespējams trāpīt ar 
šaujamieroci. Vēlāk rakstu autori šo vārdu ievie-
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sa arī Latvijas padomju enciklopēdijā.
Tieši jūsu iespaidā esmu sācis pastāvīgi 

lietot Nacionālās bibliotēkas portālu Perio-
dika.lv, lai apzinātu vārdu un izteikumu lie-
tojumu preses izdevumos. Cik kritiski jāiz-
vērtē šāds uzziņu avots?

Tvitera diskusijām tas ir ļoti labs avots, jo ātri 
var savākt vajadzīgos piemērus. Ja strādā pie 
nopietnāka zinātniska darba, to visu, protams, 
vajag analizēt. Daudzi padomju laika izdevumi 
šajā datubāzē arī vēl nav nonākuši, bet paši gal-
venie ir. Katrā ziņā tur var izdarīt diezgan daudz 
secinājumu. Piemēram, to, ka 20. un 30. gados 
valoda kopumā nebija gludāka kā padomju lai-
kā, drīzāk otrādi. Par spīti sākotnējai krievu va-
lodas ietekmei, ko grāmatās, avīzēs un žurnā-
los diezgan veiksmīgi izskauda, 80. gadu beigās 
rakstītāju vidū bija sasniegts tāds līmenis, kāda 
agrāk nekad nebija bijis. Ja vien pēc tam nerak-
stītu tādi cilvēki, kas agrāk vispār netika pie 
publicēšanās, tāds līmenis būtu arī tagad. Tāpēc 
uzskatu, ka nav taisnība tiem, kuri apgalvo, ka 
iestājies latviešu valodas pagrimums. Īstenībā 
tāda nav.

Man prātā, ka 90. gados notika intensīva 
valodas ravēšana. Valodnieki bieži aicināja 
atteikties no viena vai cita vārda, izteiku-
ma, konstrukcijas, pamatojot, ka tas neva-
jadzīgi aizgūts no krievu valodas.

Domāju, ka 90. gados vairs nebija daudz, ko 
ravēt, viss jau bija izravēts pirms tam. Tiesa, tie 
rakstītāji, kas pirms tam nebija varējuši izpaus-
ties, savā valodā apliecināja, ka zem ārēji labvē-
līgās ainas attiecībā uz aizguvumiem no krievu 
valodas dīgst diezgan nevēlama situācija. Tas, 
kas agrāk bija sarunvalodas līmenī vai privā-
tā sarakstē, tagad nāk gaismā, teiksim, inter-
neta blogos. Pavisam spilgts gadījums — vārds 
«izčurāties», kas ir Mīlenbaha—Endzelīna vārd-
nīcā. Cilvēki šā vārda vietā no krievu valodas 
pārņēma darbības vārdu «pačurāt». Līdzīgi arī 
ar «piezvanīt» un «pazvanīt», bet par to valod-
nieki vienmēr atgādinājuši — pa telefonu kādam 
var piezvanīt, nevis pazvanīt. Pret pačurāšanu 
tā nevērsās, un tagad jau pat dažu jauno literā-
tu darbos lasām, ka «nav, kur pačurāt». Man tas 
vienmēr izraisījis lielu smaidu. Tomēr ne viss, 
kas ieviesies citu valodu ietekmē, ir skaužams 
— tas attiecas gan uz vācu, gan krievu valodu. 
Ja tas ir mūsu valodai noderīgs, ja nav pretrunā 
ar valodas garu, ja valodā varam atrast līdzīgus 
veidojumus, tad no tā nevajadzētu baidīties. Tā-
pēc, manuprāt, nav nekādas vainas vārdiem «ap-
sekot» vai «apmaksāt».

Un kā ar «pielietot»?
Tas ir ļoti interesants vārds. Nezinu, kāpēc, 

bet pret šo vārdu visvairāk, viskategoriskāk un 
visbiežāk vērsušies valodas kultūras darbinie-
ki, sākot ar Endzelīnu. Taču to lieto jau ļoti, ļoti 
sen, kaut arī iespējams, ka «pielietot» sākotnē-
ji veidots krievu valodas ietekmē. Nav arī tā, ka 

bez šā vārda pilnīgi varētu iztikt. Godīgi sakot, 
es pats to neesmu lietojis tikai tāpēc, ka vienmēr 
bijusi tik liela pretestība no valodas kopēju pu-
ses. Cik zinu, Eiropas Komisijas tulkotāji pašlaik 
diskutē, vai tomēr nevajadzētu legalizēt.

90. gados iznāca arī pēdējie Latviešu lite-
rārās valodas vārdnīcas sējumi, bet vēlāk ne-
reti bijis jādzird viedoklis, ka tajā ir pārāk 
daudz nevēlamu aizguvumu un nelatvisku 
konstrukciju. Vai jūs šo izdevumu gribētu 
aizstāvēt?

Labs darbs, kas padarīts, tomēr man par šo 
vārdnīcu ir ļoti daudz kritisku piezīmju. Pirms 
dažiem gadiem Latviešu valodas aģentūras pa-
spārnē iznāca grāmata Vārdnīcu izstrāde Latvijā, 
kurai mani pieaicināja par literāro redaktoru un 
arī par atbildīgo redaktoru. Tagadējais termino-
loģijas komisijas priekšsēdētājs Juris Baldunčiks 
šajā pētījumā izsmeļoši kritizē gan Literārās valo-
das vārdnīcas tapšanas gaitu, gan trūkumus. Pa-
domismus mēs padomju laika produktos visur 
atradīsim, un no tiem vienkārši vajadzētu atbrī-
voties, bet šai vārdnīcai ir ļoti neloģiska šķirkļu 
uzbūve un vārdu skaidrojumi, kā arī citas nepil-
nības. Bet kopumā tur daudz ko var atrast. Žēl, 
ka jaunā Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca top 
tik lēni, un jau tagad redzams, ka arī pret to būs 
daudz iebildumu.

Jums esot bijusi iecere uzrakstīt latviešu 
valodas mācību grāmatu. Vai tas varētu īs-
tenoties?

Lai Dievs dod! Es gan negribētu runāt par nā-
kotnes nodomiem, jo man to ir ļoti daudz, bet 
man ir 76 gadi, un nezinu, ko vēl paspēšu. Pro-
tams, tāda iecere man ir, un varbūt tā pat būtu 
mācību grāmata, sākot ar ceturto klasi. Bet var-
būt tas būs pavisam kas cits, jo domāju par da-
žādiem jautājumiem, bieži vien ar kaut ko īpaši 
aizraujos, un tas nākotnes nodomiem uz laiku 
pārvelk svītru. Man vēl jānodarbojas arī ar fi-
lozofisko darbu tulkošanu, jāpabeidz Deivida 
Hjūma Traktāts par cilvēka dabu, pagaidām iznācis 
tikai otrais sējums no trim.

Tā ir ļoti patīkama ziņa. Kā gadījās, ka 
vispirms pie lasītāja nonāca otrais sējums, 
un vai sagaidīsim pārējos?

Tā bija organizatoriska problēma, mani šim 
projektam piesaistīja ļoti vēlu. Kāds tulkotājs bija 
pievīlis izdevējus, un tad ar manas studiju bied-
renes Ināras Ķemeres starpniecību atrada mani. 
Ja man piedāvā kaut ko ļoti sarežģītu, tādu, ko 
var saukt par izaicinājumu, nekad neatsakos. Fi-
lozofija man vienmēr ir bijusi ļoti tuva, it īpaši 
izziņas filozofija — virziens, kas sākās ar empī-
risko filozofiju, vēlāk turpinājās ar pozitīvismu, 
neopozitīvismu, analītisko un lingvistisko filo-
zofiju. Tāpēc ar lielu prieku šo darbu uzņēmos 
un gribu novest līdz galam. Ar datoru strādāju 
lēni, tāpēc ceru, ka būtiski palīdzēs manas dzī-
vesbiedres priekštulkojumi — šādi esam sadar-
bojušies arī pie iznākušā Hjūma sējuma un Do-
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kinsa grāmatas.
Pārskatot sarakstu ar jūsu veikumu se-

nākos gados, atrodu vairākus tulkojumus, 
kas man skolas laikā sagādājuši daudz izzi-
ņas prieka. To vidū ir Pola de Kraifa Mikro-
bu mednieki, Daniila Daņina Dīvainās pasaules 
neizbēgamība, Teodoras Krēberes Iši divās pa-
saulēs. Ja jums būtu šie darbi jātulko vēlreiz, 
vai jūsu tulkošanas principos būtu kas mai-
nījies?

Manuprāt, vēl kaut kas mainījās 70. gados, bet 
kopš 80. gadiem absolūti nekas nav mainījies. 
Tie principi, kas manī toreiz bija izstrādājušies, 
joprojām ir spēkā, un es uzskatu, ka mana izvēle 
ir bijusi pareiza.

Kad 60. gados sākāt tulkot un rediģēt zi-
nātnisko un populārzinātnisko literatū-
ru, kādā stāvoklī tolaik bija šī nozare? Vai 
populārzinātniski darbi apritē ienāca tikai 
padomju laikā?

Nē. Piemēram, starptautiski pazīstamais bio-
ķīmiķis Bruno Jirgensons jau 30. gados rakstī-
ja rakstus un grāmatas par zinātnes jaunumiem. 
Atsevišķu rakstu veidā zinātni popularizēja arī 
Jesena Jaunības Tekas. Bet padomju laikā tam 
pievērsa ļoti lielu uzmanību, jo varēja izman-
tot ideoloģiskajā cīņā. Marksismu–ļeņinismu 
uzskatīja par zinātnisku teoriju, un ar zinātnes 
palīdzību it kā varēja apkarot reliģiju. Ja toreiz 
gribēja izdot kādu populārzinātnisku grāmatu, 
to izdarīt bija daudz vieglāk nekā šobrīd, tas bija 
uz valsts rēķina. Pašlaik šajā ziņā ir neliels apsī-
kums, bet domāju, ka stāvoklis mainīsies.

Vai jums tulkošanā ir bijusi kāda autoritā-
te, kuras pieredzi esat izmantojis?

Grūti pateikt. Esmu savā laikā šo to mācījies 
no saviem literārajiem redaktoriem. Autoritā-
te varētu būt tādā ziņā, ka esmu aizguvis atse-
višķus literārus paņēmienus. Vienmēr arī esmu 
priecājies, atklājot, ka tāda un tāda tulkotāja pie-
eja sakrīt ar manējo. No caurredzamības, pre-
cizitātes viedokļa man ļoti patikuši Valentīnas 
Eisules tulkojumi no krievu valodas. Tagad ļoti 
labi ir Silvijas Brices tulkojumi, un īstenībā pē-
dējā laikā paņemu lasīt tikai tās grāmatas, par 
kurām esmu pārliecināts, ka sastapšos ar labu 
tulkojumu.

Populārzinātniskajā un filozofiskajā li-
teratūrā gan jūsu principus, gan paveikto 
darbu atzīst un novērtē, bet kādas ir jūsu 
attiecības ar daiļliteratūru? Cik lielā mērā 
iespaidojaties no tās?

Daiļliteratūru kopš agras bērnības esmu lasījis 
ļoti daudz, turklāt, manuprāt, labus darbus, un 
iegūtā valodas izjūta man ļoti palīdzējusi arī po-
pulārzinātniskajā literatūrā. Strādājot ar sarež-
ģītiem tekstiem, vienmēr esmu centies tos pada-
rīt iespējami caurredzamus, neko nepazaudējot 
no informācijas. Jau kopš laikiem, kad strādāju 
žurnālā Zinātne un Tehnika, man pašam sev bijis 
virsuzdevums — pierādīt, ka latviešu valoda ir 

lokana, loģiska, pietiekami efektīva, lai tajā va-
rētu runāt par absolūti visiem jautājumiem.

Vai jūs piekristu apgalvojumam, ka paš-
reizējā laikposma latviešu literatūrā ir 
daudz valodas rotaļu, greznošanās, bet ma-
zāk spilgtu domu un oriģinālu ideju?

Jā, ir tāda pašmērķīga estetizācija, pašmērķī-
ga valodas spēle. Es valodu vienmēr esmu skatī-
jis ļoti cieši kopā ar saturu. Var jau aizrauties ar 
formu, un lasītājam tas kādu laiku pat var likties 
interesanti, bet — cik ilgi? Kurš iet šādu ceļu, īste-
nībā pats sevi atkārto, un, manuprāt, šādu litera-
tūru negribas ilgi lasīt. Bet man vienmēr saturs 
ir bijis vajadzīgs. Arī dzejā, ja nav satura, ir tikai 
spēlēšanās ar vārdiem, tas man parasti nekādu 
gandarījumu nerada.

Kādu literatūru jūs šodien novēlētu lat-
viešu valodai — ne tikai daiļliteratūru, bet 
visplašākajā nozīmē?

Manuprāt, latviešu valodā ļoti trūkst populār-
zinātniskās literatūras. Piemēram, pie Dieva delū-
zijas tulkojuma es nonācu tā: kad apgāds Jumava 
atkārtoti izdeva manis pirms 30 gadiem tulkoto 
Hansa Seljes grāmatu Mana mūža stress, ieteicos 
redaktorei, ka īstenībā tā ir sena grāmata un nav 
pat tīri populārzinātniska. Nuja, lai tad es iesakot 
kaut ko. Aizstiepu kaudzi grāmatu ar piedāvāju-
miem, arī kādas sešas Dokinsa grāmatas — Sav-
tīgo gēnu un vēl dažas. Lai aina par autoru būtu 
pilnīga, paņēmu līdzi arī Dieva delūziju angļu va-
lodā. Apgāda valde, šīs kaudzītes apskatot, bija 
nolēmusi, ka tieši Dieva delūzija lasītājam šobrīd 
visvairāk varētu patikt. Teicu, ka viņi varbūt 
kļūs populāri, bet iemantos arī daudz ienaidnie-
ku, un piekritu pārtulkot. Šajā grāmatā divas vai 
trīs nodaļas ir arī tīri populārzinātniskas, un tai 
varbūt ir kāda jēga arī no tāda viedokļa.

Vai jūs piekristu, ka Dieva delūzijas autors 
Dokinss pārstāv scientismu — uzskatu, ka 
pozitīvistiska, racionāla zinātne ir univer-
sāla un vienīgā var sniegt uzticamas atbil-
des uz visiem cilvēkam svarīgajiem jautāju-
miem? Vai šajā ziņā esat viņa domubiedrs?

Jā, Dokinss ir tipisks scientists. Tiesa, Dieva 
delūzijā viņš uzmanību veltī arī humanitārai kul-
tūrai un visu laiku apliecina, ka tā viņam nav 
sveša, epizodiski pat izmanto mākslinieciskus 
paņēmienus. Bet attiecībā uz zinātni kā izziņas 
avotu, cilvēka domu un pasaules uzskata nosacī-
tāju viņš ir tipisks scientists. Tas, ka Dokinss tik 
kategoriski vēršas pret reliģiju, man nav pieņe-
mams. Varbūt es viņu saprastu jaunības gados, 
kad sāku strādāt žurnālā Zinātne un Tehnika. Šo-
brīd drīzāk piekristu nesen dzirdētai domai, ka 
reliģija īstenībā ir jautājums, nevis atbilde, bet 
tik lieliski uzdots jautājums, ka žēl būtu no tāda 
atteikties. Es nevaru teikt, ka man būtu pa prā-
tam tas, ko burtiski pauž kāda reliģija, bet, lai cik 
dīvaini, pats sevi uzskatu par reliģiozu cilvēku. 
Kaut arī mana reliģija ir tāda, ko nevienam ne-
varētu izskaidrot. Ê
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recenzija

Jānis Rokpelnis. Post 
factum. Neputns, 2015

Anda Baklāne ir 
literatūrkritiķe, 
ieguvusi maģistra 
grādu filozofijā, 
pašlaik studē Latvijas 
Universitātes 
doktorantūrā un 
raksta disertāciju par 
metaforu saimēm 20. 
gs. latviešu dzejā. 
Strādā Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, 
kur vada mākslas 
lasītavu.

Redzot manās rokās Jāņa Rokpeļņa jaunāko grā-
matu Post factum, Līva1 man, protams, uzreiz pa-
jautāja: nu, kāds tad ir? Vai neesot vairs tik labs kā 
senāk? Tā nu tas ir: atverot dzīva klasiķa grāmatu, 
prāts vienmēr piespēlē kādu klišeju, un recenzija 
kļūst par mēģinājumu izlaipot starp grāvjiem.

Post factum laimīgā kārtā ir nevis dzejnieka pār-
skats par pēdējā laikā sarakstītiem pantiem, bet 
konceptuāls krājums, kurā likti kopā 90. gadu sā-
kuma un pēdējā laika dzejoļi. Māris Salējs savā 
recenzijā piesardzīgi kritizē šo izvēli, sacīdams, 
ka vecos dzejoļus grūti uztvert kā jaunā krājuma 
organisku sastāvdaļu, jo pārāk spilgtā atmiņā ir 
90. gadu sākuma konteksts.2

Lai krājumu uztvertu, noteikti ir ieteicams zi-
nāt, kad tādi dzejoļi kā pa asaru sliedēm sejās, brī-
vestībai tanciņš rokās un tad kad mūrī durvis plauka 
(48.—50. lpp.)3 pirmo reizi publicēti. Blakus Rok-
peļņa stilīgajiem, lakoniskajiem mūsdienu dze-
joļiem tie tiešām varētu izskatīties anahroniski. 
Taču iznāk daudz interesantāk — laiks pieaudzējis 
šiem dzejoļiem jaunus slāņus. Pirmkārt, mēs re-
dzam Atmodas vēsturisko un politisko kontekstu 
ar tā — no mūsdienu viedokļa — kičīgajām emoci-
jām. Otrkārt, mēs ieraugām savu neērtības sajūtu, 
21. gadsimta sākumā atskatoties uz šīm 90. gadu 
frizūrām, drēbēm un emocijām. Treškārt, mēs re-
dzam, ka vēl pēc 10 gadiem šī neērtība beidzot ir 
zudusi, un, iespējams, varam sākt nopietnāk vēr-
tēt, kas no šī laika mantojuma iztur laika pārbau-
di. Rokpelnim par labu var sacīt, ka politiski iekrā-
sotie dzejoļi pārsvarā izklausās nevis kā vitrīnās 
liekamas pagātnes relikvijas, bet gluži labi iederas 
mūsdienu vēstures ainā: «Ko laikmets klaigā vēl? / 
Ko maina Ulmani pret Raini / un atkal atpakaļ?» 
(53. lpp.) Savukārt vecmodīgums, kad tāds pavīd, 
ir uztverams drīzāk nevis kā trūkums, bet kā rak-
sturīgs, par klasisku kļuvis piegriezums. 

Jaunākajos dzejoļos Rokpelnis daudzviet ir tur-
pinājis slīpēt prasmi talantīgi remiksēt frazeolo-
ģismus, klišejas un pieredzes bagātas metaforas, 
padarot tās par oriģināliem tēliem (piemēram, «kā 
aklai vistai grauds / vārds trāpās / kā kurla odze 
to dzirdu» (15. lpp.)). Iespaidīga poētiska enerģi-

ja rodas pretstatos — svētais tiek kontrastēts ar 
profāno, brutālais ar trauslo, riebīgais ar skaisto 
u.  tml. Ir gandrīz kaitinoši novērot, ka šis paņē-
miens ir iedarbīgs, lai arī  kļuvis tipisks — «kad viss 
ir pie kājas / mūžība ierunājas» (9. lpp.); «mūžība 
zem žoga snauž / iežūpo ar viņu» (44. lpp). 

Prātojot par mūsdienu Rokpeļņa lakonismu 
un aizvien pieaugošo vienkāršību, nāk prātā, ka 
tā mazliet atgādina to šķietamo vieglumu, kāds 
piemīt «elementārajai» staigāšanai un runāšanai. 
Žurnālos raksta, ka tuvākajos gados cilvēku mā-
jokļos neparādīsies daudzfunkcionāli roboti, kas 
atvieglos mājas soli, jo atšķirībā no šaha spēlēša-
nas un matemātikas problēmu risināšanas ista-
bas kārtošana un vakariņu galda klāšana elektro-
niskām smadzenēm sagādā lielas grūtības. Tāpat 
varam diezgan droši sacīt, ka dators, kuram pie-
ejamas vārdnīcas, enciklopēdijas un pasaules li-
teratūra digitālā formā, salīdzinoši viegli varētu 
izveidot sarakstus ar visām kultūratsaucēm un 
citātiem, kas potenciāli sastopami kāda dzejnie-
ka tekstos, taču tas ļoti vāji orientētos tiešu un 
pārnestu nozīmju atšķiršanā, tas neatpazītu me-
taforu, sarkasmu, ironiju, grotesku.

Tieši tāda ir šī īgnā veča, pravieša un romantis-
kā huligāna viltus vienkāršība: sarkasms, ko neit-
ralizē eksistenciāla — vienlaikus ironiska un no-
pietna — emocionalitāte, konservatīvas un cēlas 
metaforas gumijas zābakos, ākstīga vaikstīšanās, 
kas nākamajā rindā var kļūt par «nervozu liris-
mu» vai orākula balsi.

Ņemot vērā šo ambivalenci, Rokpeļņa interpre-
tētājiem tiek dota visai liela brīvība izvēlēties to in-
tonāciju, kas viņiem kādā brīdī šķiet dominējoša 
— vai tā ir īgnā, vai liriskā un cildenā balss, kas pret-
status sintezē augstākas vērtības apliecinošā vese-
lumā. Šķiet, Post factum kopējā noskaņa sliecas uz 
«laimīgo beigu» pusi, un šeit tām noticam labprā-
tāk nekā krājumā Nosaukums (2010), kurā tik jaudī-
gi tiek rakstīts par nāvi, ka dzīvi apliecinošie dzejoļi 
izklausās pēc mazas, nabadzīgas partijas aģitācijas. 
Krājumu Post factum ievada trīs teoloģiski dzejoļi 
— dzejoļi par nemirstību —, kas lielā mērā sniedz 
ievirzi krājumam kopumā. Šie noslīpētie panti la-
sītājiem varētu šķist vai nu izcili veiksmīgi, vai bal-
tiem diegiem šūti — atkarībā no lasošo reliģiskās 
pārliecības un noslieces uz misticismu. 

Nepavisam nevēlos pareģot, vai Rokpeļņa la-
koniskais misticisms ir labāks vai sliktāks attīs-
tības virziens, varu vienīgi sacīt, ka, manuprāt, 
dzejniekam kopīgi ar redaktoru Kārli Vērdiņu iz-
devies radīt ļoti interesantu grāmatu, kurā, sen-
soriem tēliem bagāto, juteklisko 90. gadu dze-
ju pretstatot intonatīvi vēsākai, intelektuālākai, 
dažkārt abstraktai pēdējo gadu dzejai, daudz ie-
gūst un spilgti izceļas tās abas. Ê
1 Viena no Līvām.
2 Salējs, M. Esence un piedevas. Latvju Teksti, nr. 5 
[29], 2015. 61.—62. lpp.
3 Šeit un turpmāk: Rokpelnis, J. Post factum. 
Neputns, 2015

Anda Baklāne

Tas, ko nesaprastu 
arī bērns un 
dzīvnieks
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Kārlis Vērdiņš. 
Pieaugušie. Apgāds 
Neputns, 2015 

«[..] tavā priekšā mēms un saprātīgs, un kaunā trī-
cošs, atraidīts, tomēr izkratīdams dvēseli, lai pa-
kļautos domu ritmam savā kailajā un bezgalīgajā 
galvā, / [..] sadragātais Laika eņģelis, nezināmais, 
kas šeit pierakstīja visu, ko varētu izpaust tikai 
pēc nāves [..]»1

(No Alena Ginsberga poēmas Kauciens (1956))
Jaunajā saturiski un formāli daudzšķautņai-

najā Kārļa Vērdiņa krājumā, kura lasīšanas lai-
kā prātā uzpeldēja arī minētā Alena Ginsberga 
poēma, mijas dzejnieka humors, paradoksālā tē-
lojums, nepretenciozais intelektuālais dziļums, 
nesamākslotā izteiksme un skaudrums — kā rent-
gena stars cauri cilvēciskām vājībām un ikdienas 
darbībām. Vērdiņš neaizraujas ar snobismu vai 
pseidoelitārismu. Līdztekus aktuāli ir arī t. s. mū-
žīgie temati — pārdomas par laicīgā/miesīgā ie-
robežotību, sarežģīti izjūtot savu ķermeniskumu 
(25. lpp.), neapturami ritošo laiku, atnākšanu un 
aiziešanu, un to, kas sagaida «aiz esamības»: «[..] 
meklē — kurš pateiks, kas ar mums būs / aiz tās 
melnās, briesmīgās strīpas? / Kurā mutē vai ka-
batā paslēpusies / tā drusciņa nemirstības?» (Par 
dzīvajiem, 67. lpp.).

Daudzi dzejoļi šķiet autobiogrāfiski, kā tiešas 
alūzijas ar paša dzejnieka pieredzi, savukārt cit-
viet šīs «personālās alūzijas» apzināti veidotas tā, 
lai referenču dziļi personiskais raksturs tomēr 
neļautu tās reducēt uz tiešiem «dienasgrāmatas 
ierakstiem» vai intīmu «grēksūdzi». To Kārlis Vēr-
diņš apstiprina Ingas Žoludes promocijas dar-
bā Grēksūdzes dzeja amerikāņu un latviešu literatūrā 
(2015) publicētajā intervijā: «[..] Arī maniem dze-
joļiem ir tā pašterapeitiskā funkcija, vismaz da-
žiem, man ir bijis tā, ka es rakstu par to, kas mani 
tajā brīdī satrauc, bet es uzskatu, ka tas ir jādara 
tādā veidā, kurā tas vispārinājums tomēr ir, jo ci-
tādi tas nav nekāds dzejolis, bet vienkārši dienas-
grāmatas ieraksts, tāpēc es vienmēr meklēju rāmi 
vai masku, kas to vispārina [..]»

Krājumā Pieaugušie Vērdiņš turpina atklāti ru-
nāt par savu homoseksuālo identitāti, to vispāri-
nādams, atsvešinādams (20. lpp., 23. lpp., 27. lpp. 
u.  c.). Nebīšanās no homoseksualitātes «tabu» ir 

daļa no centieniem sekmīgi un brīvi izdzīvot sa-
biedrībā, kam piemīt gan pretenzijas uz «respek-
tablumu» un «krietnumu», gan konservatīvisms. 
Rakstnieks izmanto gandrīz vai abordāžas taktiku 
attiecībā uz kauna un vainas izjūtu, tekstos «no-
rakstot» lietas, kas varētu šķist apkaunojošas (24. 
lpp.).

Dzeju, kuras centrā ir attiecības, iedvesmojusi tā 
īpatnējā sajūta, kas rodas starp baudu un mazo-
hismu (it īpaši dzejolī Jūs 22. lpp.). Dzejoļi, kuros 
skatītas attiecību kolīzijas un ideja par to, ka otrs 
mums «ir nepieciešams, lai varētu definēt sevi» (19. 
lpp.), subjektīvi šajā krājumā ir vieni no tiem, ar 
kuriem man kā lasītājai viegli identificēties.

Koncentrētā, viegli ironiskā, bet arī skaudrā 
formā tverts pārejošais mūžs dzejolī Pieaugušie 
(68. lpp.), atspoguļojot visai raksturīgu un trau-
matisku tendenci: audzināt konformistiskos «ēr-
tos cilvēkus», nevis personības. Līdzīga tematika 
variēta arī tekstos Laime (16. lpp.) un Svešā dzīve 
(9. lpp.), tādējādi kļūstot par vienu no zīmīgajiem 
motīviem liriskā «es» apziņā. Tā ir arī nevēlēšanās 
piedzīvot vilšanos un sarūgtinājumu, ielūkojo-
ties sevī: «es sēdēju — skatījos sevī / un bija man 
skumji un baisi.» (Sevī, 31. lpp.)

Daži dzejoļi veidoti kā postpadomiskas epizo-
des «iz ikdienas dzīves» (Posts, 13. lpp.) un kā patē-
rētājsabiedrības aprobežotības apspēle (Televizors, 
37. lpp.), taču, lasot tos, rodas sajūta, ka kādas ne-
parastuma un/vai papildu dziļuma dimensijas ta-
jos tomēr trūkst. Arī teksts Tai pilsētā (12. lpp.), kas 
attēlo ko līdzīgu 21. gadsimta pseidomiera un pie-
ticības malai, šķiet tikai veikls vingrinājums.

Dzejolis Zentralfriedhof Münster (59. lpp.) rosina 
atcerēties igauņu rakstnieka Matsa Trāta Haralas 
dzīvesstāstus — līdzīgi Trāta tekstiem šajā Vērdiņa 
dzejolī rodamas «kapsētas pašatklāsmes» traģi-
komiskā, humorpilnā veidā.

Jaunajā grāmatā Vērdiņa poētikā nemainīgi 
klātesošs ir humors, kā arī dzejnieka kontrole pār 
savu pieredzi. Iespējams, tā ir Josifam Brodskim 
radniecīga, atturīga poētika, lai teksts, miniatū-
rā «biogrāfija» nebūtu intīmu detaļu apraksts, bet 
domu un ideju fiksējums. Savukārt, piemēram, 
dzejolī Dārzā (76. lpp.) ieskanas pat gaišs, ādam-
sonisks sērīgums.

Vērdiņa poētika, šķiet, daudz mainījusies nav, 
līdz ar Pieaugušajiem neienāk skaļas vai skanda-
lozas novitātes. Iespējams, samanāmāka kļuvusi 
aizejošā laika izjūta.

Kopumā krājums simpatizē. To, ka Vērdiņa grā-
mata ir gaidīta, apliecina norises sociālajos tīklos 
un cilvēku ieraksti par to, kā viņi svinīgi «atvē-
ruši grāmatu» Portugālē, Frankfurtē, bohēmiskos 
vīna vakaros, braucot vilcienā u. c. Autors sagla-
bājis viņam vien piemītošo izteiksmi, kurā rei-
zumis kā slēptas zemstrāvas jūtamas viņa plašās 
zināšanas literatūras teorijā un dažādu laikmetu 
literārajos tekstos. Ê
1 Ginsbergs A. Kauciens. I daļa. Pieejams tiešsaistē: 
www.satori.lv/raksts/3385/Kauciens_I_dala
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Noras Ikstenas romānā ir epizode, kad pie jau-
nas ārstes ierodas sieviete, kuras ķermenis ne-
pārprotami atklāj ļaunās slimības — vēža — 
pazīmes. Vēlāk viņas abas tiekas atkal, ārstei 
pārliecinoties, ka nelaime darījusi pāri sievie-
tes miesai, atņemot vienu krūti, bet nav spēju-
si mazināt viņas ticību un dzīvotgribu; turpre-
tī daktere pastāvīgi slīgst depresijā. Šie pretpoli, 
dabiska vitalitāte un apstākļu raisīta garīga blo-
kāde, dažādās attiecībās savijoties tēlu likteņos, 
caurauž rakstnieces skatu uz 20. gadsimta otrās 
puses Latvijas vēsturi.

Mātes piens gūst papildu nozīmes, atrodo-
ties līdzās citiem romāniem sērijā Mēs. Latvi-
ja, XX gadsimts. Šī ir ļoti personiska un sieviš-
ķīga vēstures izjūta, kurā vispārinājums izaug 
no diviem — mātes un meitas — dzīvesstāstiem, 
kas veido paralēlus pirmās personas vēstīju-
mus. Divas balsis, par spīti attiecību samezglo-
jumiem, viena otru nenosoda, tās skan līdzās, 
gan savstarpēji tuvojoties, gan atsvešinoties. 
Līdz romāna finālā viena no tām izdziest, at-
stājot otrai neatbildētus un neatbildamus jau-
tājumus.  

Sākotnēji norises sižetiski ir maz saistītas, jo 
abu sieviešu mūža sākumu vienu no otra atda-
la 25 gadi. Mātes piedzimšanas laiks ir 1944. 
gada rudens — brīdis, kad viņas vecāki steidzas 
patverties no sveša karaspēka tuvošanās. Mā-
tes tēvs par pretestību bezmērķīgam postīju-
mam — egļu jaunaudzes izciršanai — tiek pie-
kauts un aizvests izsūtījumā. Mātes māte brīdi, 
kad vīrs tiek no viņas atrauts, piedzīvo sienas 
skapī ar čemodānu, kurā paslēpta jaundzimusī.  
Tā ir mātes pirmā, vēl neapzinātā traumatiskā 
pieredze, kas ietekmē gan viņas vecāku dzīvi, 
gan pašas biogrāfiju. Aicinājums būt ārstei un 
interese par eksperimentālās medicīnas iespē-
jām saduras ar realitāti, kurā pretēji oficiālajiem 
un sabiedrībā valdošajiem saukļiem cilvēka dzī-
vībai nav īstas vērtības. Konflikti rod izpausmi 
nervu krīzēs, nespējā sevi profesionāli realizēt 
un varbūt visvairāk personiska piepildījuma un 
attiecību trūkumā, kas arvien no jauna atklājas 

arī vienaldzībā pret pašas meitu. Pirmais simp-
toms te ir mātes piena — romāna nosaukumā ie-
tvertās metaforas — apzināta atraušana meitai. 
Kā daudzas teksta detaļas, arī šī ir daudzējādi 
interpretējama, jo māte negrib, lai meita inficē-
tos ar viņas agri sajusto dzīvotgribas trūkumu, 
taču vienlaikus tiek sarauta dabas dāvātā ciešā-
kā saikne mātes un meitas starpā.   

Meitas dzimšanas laiks ir 20. gadsimta 60. 
gadu nogale. No šī atšķirīgā sākumpunkta se-
kojam viņas attiecībām ar mātes māti, viņas 
otro vīru un māti, kuras raksturs, nezinot mā-
tes dvēselē verdošo atvaru izcelsmi, meitai pa-
liek neizskaidrojama mīkla. Daļai romāna no-
tikumu varam izsekot hronoloģiskā secībā, it 
īpaši noslēguma daļā, kad viens stāsts papildi-
na un turpina otru. Reizē attiecībām rakstu-
rīgs cikliskums, jo situācijas meitas dzīvē atse-
višķos posmos pārklājas ar mātes piedzīvoto, 
kaut gan emocionālā reakcija ir atšķirīga. Tā-
pat kā māte, arī meita gadsimta ceturksni vēlāk 
nonāk drošības iestāžu uzmanības lokā, un at-
kārtotās, īsi un spilgti aprakstītās pratināšanas 
epizodes uzskatāmi atklāj tos sāpīgo pārdzīvo-
jumu krustpunktus, kas pārtop jūtīgam orga-
nismam grūti pārvaramās ciešanu metastāzēs. 
Viena no spilgtākajām laikmeta liecībām No-
ras Ikstenas romānā ir tā, ka, mainoties ārē-
jām izpausmes formām, neredzamo seismisko 
kustību līmenī sabiedrības dzīvi regulējošie 
mehānismi būtiski nepārtop 50 svešas va-
ras klātbūtnes gados; plašāk aprakstītajos 70. 
un 80. gadu notikumos kā spoguļattēlā jūta-
mas arī pirmās desmitgades pēc Otrā pasau-
les kara, meitas dzimšanai iezīmējot aptvertā 
vēsturiskā laikposma viduspunktu. No otras 
puses, romāna hronoloģija, tam noslēdzoties 
sociāla lūzuma priekšnojautās, atklāj arī atšķi-
rīgo perspektīvu; Berlīnes mūra sabrukums fi-
nālā ir simbolisks iepriekšējā laikmeta norieta 
apstiprinājums.      

Līdzās laikam romāna otra caurviju tēma ir 
mīlestība. Mīlestība plašā nozīmē, bet jo īpa-
ši mātes un bērna mīlestība, un arī tās trūku-
ma raisītas bailes. Abos stāstos dominē sievie-
šu pasaule; dzīves svinēšana tajā atklājas retos, 
bet izjustos savstarpējas harmonijas brīžos, 
gan staigājot pa tuvajām un pazīstamajām pil-
sētas ielām, gan brienot rasota saullēkta pļa-
vā, kurā guļ silta migla, gan baudot peldi upes 
ūdenī — siltā kā piens. Jau romāna pirmajā tei-
kumā atklājot meitas dzīves sākumu — 1969. 
gada 15. oktobri —, kas sakrīt ar autores dzim-
šanas dienu, Mātes piena tekstā iekodēta sprie-
dze starp personisko un vispārīgo uztveres lī-
meni. Nora Ikstena nestāsta sevi, bet reizē tas 
ir rakstnieces stāsts par savu laiku, par cilvēkā 
dabiski iedēstīto mīlestību un arī par apstāk-
ļu izraisītām sāpīgām vainām. Tātad arī par to, 
kāpēc mīlēt ir bijis un arī mēdz būt neizprota-
mi grūti. Ê

Benedikts Kalnačs
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Grāmata, 2015
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Otrais pasaules karš izraisīja civilu katastrofu, 
kuras neaizsargātākie upuri bija bērni. Vēstur-
nieka Jāņa Riekstiņa veidotā grāmata, kas izdo-
ta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jāņa Meža-
ka atbalstu, sniedz ieskatu uz šīs katastrofas fona 
nelielā, pat niecīgā, bet latviešiem svarīgā epizo-
dē — uz Vāciju aizvesto Valsts Rīgas zīdaiņu nama 
un Valsts Majoru bērnunama audzēkņu likteņos. 

Jānis Riekstiņš ar Latvijas bāreņu problēmu 
nodarbojas jau sen. Šī ir jau trešā grāmata.1 Grā-
matas saturu veido oficiālā sarakste, pārskati, 
vēstules un atmiņas, un šie materiāli rada spēcīgu 
emocionālu iespaidu, pateicoties autora ilggadē-
jai pieredzei, strādājot ar dokumentiem. Prasmīgi 
atlasīti materiāli, kas veido naratīvu, turklāt «aiz-
ķer» lasītāju. Tie arī labi ilustrē sarežģīto institu-
cionālo, politisko un pedagoģisko kontekstu.

Šo kopainu apraksta amerikāņu vēsturniece 
Tara Zāra pētījumā par bērnu bēgļu likteni pēcka-
ra Eiropā2. Tolaik visas ieinteresētās puses (ANO 
aģentūras, nevalstiskās organizācijas, valstu val-
dības) atsaucās uz bērnu interesēm, bet diskusijas 
par tām bija ārkārtīgi politizētas. Eiropas pedagogi 
uzsvēra «kolektīvismu» (bērnam jāaug savas na-
cionālās kultūras un valodas vidē; atbalstāma ne 
tikai audzināšana ģimenē, bet arī bērnunami un 
citas kolektīvās audzināšanas formas). Latvijas 
prakse atbilda Eiropas modelim — bērnunami ne-
tika uzskatīti par absolūtu ļaunumu, nereti vecāki 
tajos ievietoja bērnus uz laiku, ja kādu apstākļu 
dēļ nespēja par tiem pienācīgi rūpēties. Britu un 
amerikāņu pedagogi (un starptautisko bērnu ap-
rūpes organizāciju sociālie darbinieki) sākotnēji 
pieturējās pie «individuālistiskas» psihoanalītiskās 
pieejas un uzskatīja, ka pilnvērtīgu audzināšanu 
var nodrošināt tikai ģimene, bet kolektīvā audzi-
nāšana ir kaitīga bērna psihoemocionālajai un so-

ciālajai attīstībai, tādēļ iestājās par bērnu atdošanu 
ģimenēm vai radiniekiem, vai arī adopciju. Šādas 
domāšanas piemērs ir arī Riekstiņa publicētā IRO 
(Starptautiskās Bēgļu organizācijas) bērnu sociālās 
aprūpes pārvaldes inspektora Francela ziņojums 
1949. gadā, kurā konstatēts, ka bērnunamā «bēr-
ni pilnībā zaudējuši individuālās rakstura īpašības 
un pielāgojušies dzīvei grupās. Apdraudēta bija 
viņu personības veidošanās, emocionālā un so-
ciālā attīstība» (133. lpp.). 

Tara Zāra raksta, ka ne tikai PSRS un citu ko-
munistisko valstu, bet arī Rietumu politiķi uzlū-
koja bērnus kā savu nacionālo īpašumu, ar kuru 
varēja rīkoties atbilstoši pastāvošajām politiska-
jām nostādnēm un tradīcijām, nerēķinoties ar 
bērnu interesēm. Tas izpaudās dažādos veidos, 
tajā skaitā arī PSRS, Polijas u.c. komunistisko val-
stu centienos par katru cenu atgūt visus bērnus, 
kurus tās uzskatīja par saviem pilsoņiem neatka-
rīgi no viņu pašu gribas. Grāmatā publicētie do-
kumenti par PSRS centieniem atgūt latviešu bā-
reņus no britu zonas to labi ilustrē. Taču arī ANO 
sociālie darbinieki un labdarības organizācijas 
politiskos principus bieži vien nostādīja augstāk 
nekā bērnu vēlmes un vajadzības. Par to lieci-
na aprakstītais nesekmīgais mēģinājums nodot 
Annu Z. audzināšanā latvietei Kanādā. Latviešu 
pedagogi un sabiedriskie aktīvisti, it īpaši Ādolfs 
Šilde (1907—1990), pretojoties bērnu atdošanai 
PSRS, mēģināja saglabāt tiem latvisko vidi, bet 
šie centieni bija lemti neveiksmei.

Eiropas pēckara prakse ietekmēja politisko 
kultūru nākamajos gadu desmitos. 1924. gada 
bērnu tiesību deklarācija uzsvaru lika uz bērna 
pamatvajadzību apmierināšanu, savukārt 1959. 
gada ANO deklarācija skatījās plašāk — uzsverot 
bērnu psiholoģisko labklājību un saistot to ne ti-
kai ar karu un citu krīžu sekām, bet arī ar situāci-
ju ģimenē. Otrā pasaules kara seku pārvarēšana 
sekmēja arī adopcijas likumu mīkstināšanu un 
starptautiskās adopcijas tiesību pilnveidošanu. 

Līdzās grāmatas stiprajām pusēm jāmin arī 
daži trūkumi. Materiāla uztveri apgrūtina uzziņu 
aparāta trūkums — nav dots precīzs izmantoto 
dokumentu arheogrāfiskais apraksts, tāpat būtu 
noderējis saīsinājumu saraksts. 

Grāmata ilustrēta ar latviešu bērnu aprūpes 
darbinieku un bērnu fotogrāfijām. Diemžēl kļū-
da ieviesusies vāka attēla datējumā. Tas nevar būt 
agrāk par 1946. gada martu, jo šajā gadā sākās 
bāreņu pārvešana uz ASV, pateicoties prezidenta 
Harija Trūmena 1945. gada direktīvai. Ê

1 Skat.: Jānis Riekstiņš. Bāra bērni. Rīga: Avots, 
1992, 190 lpp.; Sauli dzīves pabērniem!: bāreņu un 
trūcīgo bērnu aprūpe Latvijā: brīvvalsts laikā un Otrā 
pasaules kara gados. Rīga: Jumava, 2012, 187 lpp.
2 Tara Zahra. The Lost Children: Reconstructing 
Europe’s Families after World War II. Cambridge, 
Mass., London, England: Harvard University Press, 
2011, 320 pp.

Daina Bleiere

Bārabērni 
pēckara 
politikā  

Daina Bleiere ir 
vēsturniece, Dr. 
hist., Rīgas Stradiņa 
universitātes asociētā 
profesore un LU 
Latvijas Vēstures 
institūta pētniece. 
Pētniecības interešu 
lokā ir PSRS okupācijas 
laika Latvijas vēsture. 
Jaunākā klajā laistā 
grāmata Eiropa ārpus 
Eiropas... Dzīve Latvijas 
PSR (2012., 2015. g.).



55

V. B. Jeitss. Baltie putni. 
Apgāds Neputns, 2015
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recenzija

Nav šaubu, ka neesmu vienīgā, kas allaž gaida 
kārtējo izdevniecības Neputns samta sērijas grā-
matiņu ar ievērojama dzejnieka bilingvālu izlasi. 
Nesen kārta beidzot pienākusi Viljamam Batle-
ram Jeitsam (1865—1939), kuru, lietojot visprimi-
tīvāko salīdzinājumu, varētu dēvēt par anglofo-
nās literatūras Raini, ja vien uz šo statusu nebūtu 
tik daudz citu pretendentu. Taču viņa personības 
un darbības vēriens patiešām bija tāds, ka meta-
fora «modernās dzejas Everests» (tā 1951. gadā 
Jeitss nodēvēts kādā New York Times rakstā) šķiet 
tikai nedaudz pārspīlēta, un var saprast T. S. Elio-
tu, kurš reiz izteicās, ka Jeitss rakstījis «sava lai-
ka labāko dzeju angļu — un jebkurā citā valodā». 
Jeitss ir bijis pietiekami monumentāls, lai nebūtu 
viegli apejams ne vien jūsmotājiem, bet arī kri-
tiķiem. Ezra Paunds, īslaicīgi Jeitsa sekretārs un 
vēlāk tuvs draugs, aizstāvēja viņu pret imažistu 
un citu radikālo modernistu kritiku, aizrādot, ka 
Jeitss ieguvis nemirstību ar to vien, ka «pievie-
nojis [dzejas] arfai jaunu toni»; tolaik jau slave-
no dzejnieku vēlējās satikt divdesmitpiecgadīgais 
Džeimss Džoiss, un, lai gan šī pirmā tikšanās rei-
ze beidzās ar Džoisa sarūgtināto atziņu, ka «esmu 
saticis jūs par vēlu» (proti, Jeitss, kuram tolaik bija 
38, viņam šķita jau par «vecišķu»), nav šaubu, ka 
Džoisa darbos jūtama arī Jeitsa ietekme vai, lie-
tojot Harolda Blūma izteicienu, «bailes no ietek-
mes», kas tā pati ietekme vien ir.

Jeitsa darbības daudzpusīgums (dzeja, drāma, 
publicistika) tomēr nenozīmē, ka viņa literārais 
mantojums būtu neaptverami milzīgs. Līdz ar 
Ezru Paundu viņš uzskatīja, ka labas dzejas ra-
šanās prasa laiku un sviedrus, par ko gan lasītā-
jam nedrīkstētu būt pat ne mazākā nojauta: «Pie 
rindas,» saku, «dažkārt stundām jāstrādā; / Bet, 
ja tā nešķiet mirklī radusies, / Ne šūt, ne ārdīt 

vairs — to vajag projām sviest.» (No dzejoļa Āda-
ma lāsts.) Šīs pārliecības dēļ Jeitss ik gadu sarakstī-
ja tikai dažus dzejoļus. Viena, varbūt pat galvenā 
labas dzejas pazīme Jeitsam bija tās skanīgums, 
kuru nodrošina stingrs pantmērs, atskaņas, alite-
rācijas u. tml. Kā zināms no biogrāfijām, dzejoļus 
viņš komponējis skaļi — viņam bija svarīgi sajust, 
kādu iespaidu atstāj tieši dzejas melodija, kā tā 
piepilda telpu un atbalso klausītājā. Ja YouTube 
paklausās Jeitsa, iespējams, populārāko dzejoli 
Ezera sala Innisfrī, to autora lasījumā tikai pussolis 
šķir no dziesmas (kļūst saprotams, cik smagi nā-
cies nopūlēties pat tik muzikāli jutīgam dzejnie-
kam kā Hermanis Marģers Majevskis). 

Kaut gan Jeitss nepieslējās nevienam no 20. 
gadsimta pirmās puses modernistu grupēju-
miem, viņš tomēr tālu atrāvās no saviem atzī-
tajiem, romantiski noskaņotajiem priekštečiem 
(Šellijs, Braunings u. c.). Viens no elementiem, 
kas jo agrīni ieņem paliekošu vietu Jeitsa dzejā, 
ir nesamocīta, laikmetīga angļu valoda. Tāpēc, 
piemēram, Erika Ādamsona 20. gadsimta 20. vai 
30. gados atdzejotais dzejolis Vecā zvejnieka pār-
domas ar kontrahētajiem vārdiem un mazliet vec-
modīgo izteiksmi šķiet anahronisms. Ieguvumi 
Ādamsona variantā (atskaņas, ritms) neatsver 
zaudējumus, piemēram, pēdējā pantā pazudusi 
gan spilgtā aina ar lepnajām, skaistajām meite-
nēm, gan uz zvejnieku attiecinātā metafora «bez 
plaisas sirdī», gan skumjā atziņa, kā arī meitenes 
vairs nav so fair — tik skaistas. Savukārt dzejolī 
Baltie putni traucē tas, ka Jeitsa vēlējuma un ilgu 
izteiksme I would that we were [..] white birds kļuvusi 
par subjektīvu šķitumu «man šķiet, ka mēs put-
ni», taču citādi atdzejojums ir veiksmīgs.

Nebūtu īsti taisnīgi izcelt dzīvus atdzejotājus 
uz mirušo rēķina, tomēr jāatzīst, ka Kārļa Vērdi-
ņa, Arvja Vigula un Aivara Eipura atdzejojumi vi-
sumā atbilst Jeitsa garam un dzejas izjūtai (grā-
matā iekļauts arī viens Knuta Skujenieka darbs, 
pret kuru arī nav iebildumu). Tiesa, Jeitss ir tik 
aprobēts dzejnieks, ka daudzas viņa rindas šķiet 
folklorizējušās un tiek citētas vietā un nevietā. 
Viens no visvairāk citētajiem ir ļaunu vēstošais 
dzejolis Otrā atnākšana, un Kārļa Vērdiņa atdze-
jojums man šķiet mazliet negatavs — gan leksis-
ki, gan, jo īpaši, fonētiski. Tāpat gribētos saglabāt 
Jeitsam raksturīgos paralēlismus un atkārtoju-
mus kā, piemēram, skaistajā (un arī daudzcitēta-
jā) rindā The fire that stirs about her when she stirs un 
citur, ko atdzejotāji nereti bijuši ar mieru upurēt.

Tomēr izlase kopumā ir lieliskas dzejas un at-
dzejotāju meistarības paraugs, kurā sevišķi izce-
ļas — minot tikai spilgtākos piemērus — Arvja Vi-
gula atdzejotie Cirka zvēru aiziešana un Benbalbena 
kalna ēnā, jau minētais Kārļa Vērdiņa Ādama lāsts 
un Zinātnieki, kā arī Aivara Eipura Tēli. To visu, kā 
jau sērijai raksturīgi, papildina neliels, bet infor-
matīvs ievads, kuru jo vērtīgāku padara īss ie-
skats Jeitsa latvisko tulkojumu vēsturē, kā arī rū-
pīgi sastādīta bibliogrāfija. Ê
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diskusija

Eduards Liniņš. Sāksim ar to vēstures posmu, 
kas šogad aktualizēts saistībā ar literatūras izci-
lību apaļām jubilejām, — ar Jaunās strāvas perio-
du. Fakts, ka sociāldemokrātisko ideju iespaids tā 
laika latviešu inteliģences vidū bija dominējošs, 
ir vispārzināms. Kas to noteica? 

Ilgvars Butulis. Latviešu historiogrāfijā — pil-
soniskajā, sociāldemokrātiskajā, komunistiskajā 
— par šo tēmu ir dažādi viedokļi. Viens, piemē-
ram, ka sociālisms ir mākslīgi ienests latviskajā 
īstenībā. Ka jaunie, nenobriedušie, zaļie zēni ie-
nesa svešas idejas no plānām brošūriņām. Tomēr, 
manuprāt, tuvāk patiesībai ir viedoklis, ka jaun-
latviešu sāktā tautiskā kustība 19. gs. 80. gados 
bija sevi izsmēlusi, vairs nevarēja pretendēt uz 
visas nācijas pārstāvību. Jā, tā joprojām nozīmīgi 
darbojās folkloras vākšanas, kultūras darbā, bet 
šajā laikā bija radusies jauna — pilsētas strādnie-
ku jeb proletariāta — šķira, kuras interešu pār-
stāvībai vajadzēja jaunu uzdrīkstēšanos. Ne velti 
Rainis, citējot 16. gs. vācu dzejnieku Ulrihu fon 
Hutenu, arī teica: «Ich hab’s gewagt.» — «Es uz-
drīkstējos.» Pirmais, kurš uzdrošinājās runāt šīs 
sociālās grupas vārdā, bija Eduards Veidenbaums 
un avīzes Dienas Lapa1 pirmais redaktors Fricis 
Bergmanis. Viņi gan nepauda nekādas konkrētas 
sociālistiskas idejas. Taču Bergmanis ar pseido-
nīmu Kalninieku Fricis izdeva grāmatu Fabrikas 
strādnieks 19. gadusimtenī, parādot, ka gan Eiropā, 

gan arī pie mums ir jauna situācija. 
E. L. Kas tad ir sociālisms Jaunās strāvas priekš-

statos?
I. B. Tam nepārprotami ir raksturīga orientā-

cija uz Rietumeiropu, arī uz Savienotajām Val-
stīm — kas iemieso visu to, ko mēs saucam par 
Rietumu vērtībām. Šī orientācija pirmām kārtām 
attiecās uz demokrātiskajām, pēc tam uz sociālis-
tiskajām, bet visbūtiskāk — uz sava laikmeta ak-
tuālajām vērtībām. 

Te arī jāņem vērā pirmo latviešu sociālistu gal-
venais resurss — latviešu strādniecība. Tātad šķi-
ra, kuras problēmas risināt jutās aicināta tieši šī 
kustība. «Latviešu strādnieks» ir jēdziens, kas 
turpināja būt nozīmīgs, manuprāt, vismaz līdz 
20. gs. 60. gadiem. 

19. gadsimta 90. gados šis latviešu strādnieks 
bija ar tieksmi izglītoties, pašorganizēties, attīstī-
ties. Liela nozīme bija arī gadsimtu gaitā ieman-
totajai protestantiskajai ētikai: indivīds, kas pilda 
likumu, ir organizēts; nevis abstrakti spriedelē, 
bet praktiski darbojas. 

Jaunstrāvnieki savu idejisko darbību pirmām 
kārtām izvērsa legālas propagandas ceļā — caur 
avīzi Dienas Lapa un biedrībām. Uzsvēršu, ka tā 
bija vēl viena šo jauno sociālistu, ja varam tos tā 
dēvēt, iezīme, proti, spēja radīt ap sevi pietieka-
mi bagātu kultūrvidi. Viņi uz to bija tendēti: di-
bināja biedrības, korus, teātrus. Bet nepārspīlē-
sim — Jaunās strāvas dalībnieki drīzāk bija tādi kā 
sociālisma priekšvēstneši. Rainis rakstīja: «Viņi 
lika iepriekš just,  / Cik būs krāšņa nākamība, — 
/ Gavilēja, drīzi rima, / Tad tikai sākās ziedoņa 
dima.»2

E. L. Kurš tad bija pirmais latviešu sociālists? 
I. B. Pretendenti ir vairāki: literatūras kritiķis 

Jānis Jansons–Brauns ar savu referātu Domas par 
jaunlaiku literatūru, Rainis ar savu dubultdibena 
čemodānu, kurā no Eiropas tika atvestas sociāl-
demokrātu brošūras (un tāpēc noteikti jāpiemin 
arī Raiņa māsa Dora Pliekšāne), arī filozofs Pauls 
Dauge memuāros raksta par tādu pašu čemodā-
nu, kurā viņš uz Latviju esot atvedis sociālismu. 

Viens no nopietnākajiem pētniekiem no pašu 
sociāldemokrātu vidus Fēlikss Cielēns šo godu 
pierakstīja jau minētajam Eduardam Veidenbau-
mam, taču Aleksandrs Dauge, arī jaunstrāvnieks, 
bet vēlāk pilsonisko aprindu pārstāvis, viņa vie-
dokli kategoriski noraidīja, un viņš Veiden-
baumu, domājams, personiski pazina vislabāk.  
Rainis 1922. gadā norāda: «Jaunā strāva — tas 
esmu es!» Arī iepriekš viņa vēstulēs, dienasgrā-
matās nepārprotami izskan — Rainis sevi uzlūko 
kā latviešu sociālisma tēvu.

Uzdrošināšanās motīvs un jauns garīgās ener-
ģijas līmenis, kas ved tuvāk Eiropai, ir divas lie-
tas, kas iezīmē latviešu agrīnā sociālisma piere-
dzi. Rainis, par to rakstot, atkal izteicies vāciski: 
«Es ist ein Lust zu leben!» — «Ir prieks dzīvot!»

E. L. Bet šī kreisā virziena domas izvēle — cik 
neizbēgama tā bija Raiņa un Aspazijas latviešu 
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intelektuāļu paaudzei? Vai pastāvēja kādas alter-
natīvas?

I.B. 19. gs. 90. gados alternatīva bija tautiskā, 
Rīgas Latviešu biedrības līnija. Gadsimtu mijā 
kā jauna virzība parādījās jaunnacionālisti — Vi-
lis Olavs, Andrievs Niedra. Tomēr viņi neskaitī-
jās savam laikam moderni un jaunatni īpaši ne-
saistīja — abi bija pilnībā orientēti uz Krievijas 
valstisko īstenību un pakļāvību tai. Nešaubos par 
kolēģa Āra Puriņa aprakstīto Andrieva Niedras 
teorētiķa pamatīgumu3, tomēr jāsaka — Niedra 
bija cara patvaldības aizstāvis un līdz ar to ne-
moderns. Jaunnacionālisms nespēja konkurēt ar 
kreisajām idejām — tas varēja būt interesants at-
sevišķiem literātiem, bet ne jau masai, strādnie-
kiem. Tālaika realitāte Latvijā tomēr vairāk līdzi-
nājās Rietumiem, tai pašai Vācijai, un cariskās 
Krievijas akcepts nebija nopietna alternatīva.

Arnis Kaktiņš. Es pieņemu, ka cilvēki nemaz 
nav tik ļoti mainījušies un varam vilkt zināmas 
paralēles ar mūsdienām. Iedomāsimies — toreiz 
Vakareiropā parādījās jauni, «trendīgi» strāvoju-
mi, un šeit bija jauna intelektuāļu paaudze — kā-
das tai varēja būt alternatīvas?! Tur ir kas jauns 
un modīgs — visi barā uz turieni! To var salīdzi-
nāt ar pašreizējo eko, bio un tamlīdzīgām kustī-
bām. Tas, ka Latvijā ir drusku cits konteksts, ka 
mums daba nemaz nav tik ļoti saindēta — kuram 
tas šķiet svarīgi?! Tā ir moderna lieta, un, ja viņi 

tur to dara, tad mums arī vajag! Domāju, toreiz 
bija līdzīgi.

I. B. Jā, nacionālisms tobrīd izpaudās drīzāk 
mierīgā plūsmā: kultūras darbs, viss tā lēnām un 
pamatīgi, krāsim naudiņu, «latvji, brauksim jūri-
ņā». Savukārt sociālismam bija trīs vārdi: pirm-
kārt, ātri, otrkārt, vardarbīgi, treškārt, brīnumai-
ni. Viss notiek! Tas fascinēja.

Jānis Rokpelnis. Kā masu kustības vadītāja 
Jaunā strāva ir vēsturiski ievērojama, jo bija daļa 
no visas tālaika Eiropas sabiedrībai neizbēga-
mās modernizācijas kustības, kura veidoja to, ko 
mūsdienās saucam par demokrātisko sociālismu. 
Taču kā literāts varu teikt, ka, izņemot Raini, tā 
nedeva latviešu literatūrai praktiski neko ievē-
rojamu. Savukārt Blaumanis, Poruks, Andrievs 
Niedra piederēja pie pilsoniskās rakstniecības, 
un būtībā jau pilsoniska rakstniece bija arī Aspa-
zija.

I. B. Varu piekrist, ka 90. gadu jaunstrāvnie-
ciskā literatūra tiešām nav nekas dižs, taču Jaunās 
strāvas robežas literatūrā jau mēdz vilkt krietni 
plašākas — līdz pat Piektajam gadam un vēl tā-
lāk, ietverot, piemēram, arī Plūdoni ar viņa poē-
mu Divi pasaules. 

Ideāli literatūrā un politikā
Viesturs Vecgrāvis. Es gribu piebilst ko kontro-
versiālu. Pirms mūsu sarunas skatījos Krievijas 

Es tah domahju par 
Fabrikas meitenes dziesmu 
vai Rainis vispahr ir 
kahdreiz bijis ruhpnihca
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telekanālu Дождь, kur runāja literatūrzinātnieks 
un rakstnieks Dmitrijs Bikovs. Viņš analizēja un 
varbūt pat pārāk atzinīgi izteicās par Maksima 
Gorkija romānu Māte. Un tur parādījās viens sva-
rīgs moments: sociālisms, mūsu gadījumā Jaunā 
strāva, nāca arī ar jaunu morāli. Lūk, kas bija bū-
tiski! 

Tā bija morāle uz humānisma pamatiem — lai 
nebūtu augstākās un apspiestās šķiras. Tas bija 
morāli filozofisks virziens. Un, protams, Jaunās 
strāvas kultūrizglītojošais darbs, jautājumu un 
atbilžu vakari — tas viss bija orientēts daudz pla-
šāk nekā uz šauri sociālo aspektu vien. Tātad uz 
tā laika priekšstatiem par sociālismu mums va-
jadzētu paraudzīties ar tā laika skatu — un tas ir 
daudz plašāks, nekā mēs to izprotam šodien. 

Padomāsim, kā tolaik sociāldemokrātiskā par-
tija, tajā skaitā Rainis, kultivēja šķiriskās apzi-
ņas ideju. Nevis es, bet mēs — mēs esam spēks! 
Tas ir krasā pretstatā mūsdienām, kad domi-
nē sociālā pasivitāte. Es te redzu lielu likum-
sakarību — sociāldemokrātu partija veica kār-
tīgu un pamatīgu darbu. Šobrīd tāda spēka 
nav un varbūt arī nevajag… Sakot «nevajag», 
esmu piesardzīgs, baidoties, ka mūsdienās so-
ciālo modināšanu demagoģiski var uzņem-
ties kādi vairāk vai mazāk proimpēriski spēki.  
E. L. Man savukārt ienāca prātā paralēle ar pa-
domju laiku, kad vienkārši adekvāti mākslā trak-
tējot vispārcilvēciskas idejas un motīvus, vieg-
li varēja nonākt intonatīvā opozīcijā režīmam. 
Adekvāti iestudēts Šillera, Ibsena vai Raiņa teksts 
atmaskoja totalitāro sistēmu, un, pat ja režīma 
cenzūra to tā neuztvēra, publika šajā tekstā at-
rada to, pēc kā ilgojās. Manuprāt, Krievijas impē-
rijā darbojās līdzīga shēma — kreisus uzskatus tu 
varēji atzīt un pats kļūt par kreiso, arī tikai lasot 
18. gs. enciklopēdistus, Gēti un Šilleru. Cik lie-
lā mērā tā laika literātiem kreisums bija estētiska 
izšķiršanās? Padomju skola vairākās paaudzēs ir 
veidojusi priekšstatu, ka krietnam sociālistam, ja 
viņš raksta daiļliteratūru, jābūt reālistam. 

J. R. Rainim ar Kārli Skalbi 1906. gadā bija ļoti 
interesanta polemika. Skalbe teica: ja jau soci-
ālisms atbrīvo cilvēku, tad literatūru vajag at-
brīvot no visiem žņaugiem — no politiskas anga-
žētības. Viņš citē Čehova teicienu, ka literatūras 
uzdevums nav rakstīt par sliktiem gorodovojiem. 
Savukārt Rainis, aizstāvēdams LSDSP4 pozīciju, 
iestājās par politiski angažētu literatūru, lai gan 
mēs zinām, ka pats viņš rakstīja ir vienu, ir otru. 
Piektā gada norisēs vairāk vai mazāk jau tika ie-
jaukti vairākums latviešu literātu. Antons Aus-
triņš, revolūcijas upuris, rakstīja: «Mans ideāls ir 
prieka nams.» 

V. V. Kad redzēja, kāds Piektais gads ir realitātē 
— ar šo agresivitāti, ar muižu dedzināšanu, pat ba-
gātāko latviešu saimnieku sišanu —, lielākā daļa 
latviešu rakstnieku loģiski attālinājās no revolu-
cionārā patosa. Skalbe ļoti augstu novērtēja Rai-
ņa Tālas noskaņas zilā vakarā. Taču, piedzīvojot to, 

kā revolūcija praksē ietekmē sabiedrisko dzīvi un 
morāli, viņš «atslēdzās». Vai jums nešķiet simpto-
mātiski, ka ļoti daudzi no tiem, kuri līdz muižu 
dedzināšanām, pat līdz «melnajai sotņai» un soda 
ekspedīcijām atbalstīja Piektā gada revolūciju, pēc 
tam ātri akcentēja ko citu, proti, ka pareizais ceļš 
ir individualitātes un gara kultūras attīstīšana?  
Atcerēsimies Jāni Akurateru, kurš uzrakstīja Ar 
kaujas saucieniem uz lūpām — šausmu un atriebības 
alku pārņemtu, dziļi traģisku tekstu, vērstu pret 
cara režīmu, manai paaudzei tas labi zināms veco 
revolucionāru kora izpildījumā. Bet gadu vēlāk, 
realitātē pieredzējis daudzu revolucionāru nežē-
lības un varmācības, Akuraters uzrakstīja pirmo 
latviešu modernistu manifestu Mūsu mākslas mo-
tīvi. To pašu var teikt par Kārli Skalbi un arī par 
Antonu Austriņu, un, iespējams, mūsu agrīno so-
ciālistu gudrāko un spriestspējīgāko galvu, dzej-
nieku un mākslas teorētiķi, vēlāko rūdīto politiķi 
Miķeli Valteru. Rainis šajā laikā rakstnieku vidū 
jau paliek mazākumā, lai neteiktu — diezgan iz-
teiktā vientulībā. Un vēl simptomātiskāk ir tas, ka 
viņš samērā drīz novēršas no mūsu agresīvo so-
ciālistu fundamentālisma. 

A. K. Man savukārt prātā ienāca analoģija, ko 
mēs paši esam pieredzējuši. Vai atceraties 2009. 
gada 13. janvāri, kad Saeimai izdauzīja logus? 
Aptaujas rādīja (un joprojām rāda), ka absolūtais 
sabiedrības vairākums nav apmierināti ne ar po-
litiķiem, ne Saeimu. Bet, kad tos logus izdauzīja, 
publiskajā telpā pēkšņi iestājās atplūdi: «Tā gan 
nebija labi!»

E. L. Piedzīvoja normālu revolūciju, kad iz-
dauza parlamenta logus, pie reizes arī bibliotēkas 
logus un alkohola veikalu. Kaut kā nepatīk!

A. K. Paskatoties cilvēku viedokļus aptaujās — 
tie ir tik drūmi, depresīvi un pauž tādu neapmie-
rinātību, ka te katru otro nedēļu vajadzētu degt 
kādām ēkām. Protams, cik saprotu, Piektā gada 
mērogs bija nesalīdzināms ar mūsdienu situāciju.

E. L. Esmu pārliecināts, ka neviena revolūci-
ja nenotiek tad, kad to izdomā Jakobīņu klubā, 
bet gan brīdī, kad strādnieka sieva bodē saprot, 
ka par viņas santīmiem nesanāk pusdienas vīram 
un bērniem. Tam tukšā vēdera faktoram tomēr ir 
jābūt visai spēcīgam — acīmredzot 1905. gadā, sa-
līdzinot ar 2009. gadu, tāds bija. 

Latviešu sociāldemokrātijas ceļi
J. R. Es sev gribētu noskaidrot vienu lietu. Pirms 
1905. gada revolūcijas latviešu sociāldemokrātija 
orientējās uz vācu sociāldemokrātiju, bija samē-
rā mērena. Kāpēc pēc revolūcijas viņi nosliecās 
par labu krievu boļševikiem? Vai tas nav Ļeņina 
personības nopelns? Viņš galu galā bija viens no 
tiem totalitārajiem līderiem, kurš atbilda Hannas 
Ārentes formulētajai shēmai «fīrers un ar viņu 
identificēta partija», kurš spēja pat ienaidniekus 
pievērst sev.

I. B. 1904. gadā, kad LSDSP nodibinājās, tā 
vispār bija pirmā latviešu partija, tāpēc arī Piek-
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tajā gadā tā bija tik spēcīga. Salīdzinot ar Krie-
vijas SDSP5, kas jau bija sašķēlusies boļševikos 
un meņševikos, latvieši 1905. gadā nesašķēlās, 
bet palika vienoti tieši kā nacionāla — latviešu 
— partija. Ar krievu sociāldemokrātu organizāci-
jām, kuras vadīja vēlākais Staļina ārlietu ministrs 
Maksims Ļitvinovs, latvieši bija, var teikt, «uz na-
žiem», bet Federatīvajā komitejā darbojās kopā ar 
Bundu — ebreju sociāldemokrātiem. Pēc revolū-
cijas sakāves latviešu sociāldemokrātu skaits no 
18 tūkstošiem 1905. gadā strauji samazinājās līdz 
diviem tūkstošiem 1908. gadā. Tad arī latviešu 
sociāldemokrātijā sākās cīņa starp tiem, kuri vir-
zījās uz boļševismu, un mērenākajiem. Un tas pa-
tiešām lielā mērā bija Ļeņina iespaidā, jo Latvijas 
sociāldemokrātijas 4. kongresā Briselē 1914. gada 
janvārī viņš, būdams kongresa viesis, spēja pār-
liecināt latviešu sociāldemokrātus turpmāk pies-
lieties boļševistiskajam virzienam, un pēc tam jau 
partijā sākās šķelšanās.

E. L. Atgriežoties pie latviešu intelektuāļu 
kreisuma, — kāda bija tā sociālisma izjūta, priekš-
stats par sociālismu tālaika latviešu literātu gal-
vās?

V. V. Domāju, tā nekādā ziņā nebija proletari-
āta diktatūra un totāla šķiru cīņa.

J. R. Raiņa Ave Sol — tā taču ir vesela kosmiska 
utopija. Teologs un reliģiju vēsturnieks Haralds 
Biezais to nosauca par Raiņa kosmisko mesiānis-
mu — tajā bija jāatrisinās ne tikai sociāliem, bet 
arī mūžības jautājumiem. Es tā domāju par Fabri-
kas meitenes dziesmu — vai Rainis vispār ir kādreiz 
bijis rūpnīcā?

I. B. Dienas Lapā Raiņa laikā bija rubrika Noti-
kumi no strādnieku dzīves, tajā rakstīja par nelaimes 
gadījumiem u. tml., tā ka Rainis jau to zināja. Un 
dienasgrāmatās viņš daudzkārt uzsver, ka ir tuvs 
strādniekiem. Tā, protams, ir literāra frāze, bet, ja 
mēs atceramies no Uguns un nakts — «Tie ļaudis, 
tiem Rīgai būs piederēt, / Priekš strādniekiem 
gribu to paturēt.» 

E. L. Kā šajā gadījumā ir ar Kārļa Skalbes gan 
jau vēlākos gados formulēto tēzi: «Politika no-
kārto valsts dzīvi, rakstniecība izveido uzskatus 
un dod virzienu politikai»? 

V. V. Bet tolaik taču neviens nevarēja zināt, 
kāds īsti praksē būs sociālisms! Tā bija reliģiskas 
pielūgsmes ideja. Atcerēsimies — Stučkas valdību 
1919. gadā lielākā daļa latviešu sagaidīja ar lielu 
prieku, bet pietika ar dažiem mēnešiem, lai prak-
sē redzētu sociālismu darbībā un attieksme mai-
nītos.

Saulcerītes iemidzināšana un atmoda
E. L. Cik lielā mērā kreisās idejas, kuras joprojām 
mājoja daudzu literātu prātos, 20. gs. 20. gados 
veidoja jaunās Latvijas valsts realitāti?

V. V. Atgādināšu vienu konkrētu faktu: kad 
1926. gadā nomira Leons Paegle, viņa izvadīšana 
bija otrā lielākā kādam latviešu literatūras darbi-
niekam veltītā — vairāk ļaužu pulcēja tikai Kriš-

jāņa Barona izvadīšana. Paegle bija vidēja mēro-
ga rakstnieks, bet kā zināmu ideju karognesējs 
strādniecības aprindās ļoti populārs. Vēl viens 
fakts — sociāldemokrātu žurnāls Domas bija vie-
nīgais, kas ar tik lielu tirāžu noturējās no 1924. 
līdz 1934. gadam. Tātad latviešu sabiedrībā šīm 
sociālisma idejām bija ļoti izteikta rezonanse, bet 
— sociālisma, nevis komunisma idejām, tāpēc ko-
munismu noliksim malā!

E. L. Piebilstot, ka 20. gados jau vairs nebija 
tās sociālās bāzes, kāda pastāvēja pirms Pirmā 
pasaules kara — pēc fabriku evakuācijas Grīziņ-
kalna un Maskavas forštates strādniecības lielā-
kā daļa atradās dziļi Krievijā, un Latvijā atgriezās 
mazākā daļa. 

V. V. No kurienes savukārt Padomju Savienībā 
radās tik daudz komunistiski noskaņoto latviešu 
dzejnieku un rakstnieku? Tie bija Rīgas strādnie-
cības pārstāvji — pilnīgi plebeji literatūrā, toties 
attiecīgās idejas pamatīgi iedvesmoti.

E. L. Savukārt Latvijas laukos bāzi likvidē-
ja agrārā reforma, pārtaisot bezzemniekus par 
jaunsaimniekiem. Tomēr, runājot par literātiem, 
man atmiņā ir virkne literātu vārdu, kuri bija sa-
rakstā, ko pēc 1934. gada 15. maija Sabiedrisko 
lietu ministrija piesūtīja Rakstnieku un žurnā-
listu arodbiedrībai ar prasību izslēgt. Acīmredzot 
kreisuma dēļ. Kad to izlasa, gandrīz vai jājautā — 
kas tad tur pēc tam palika? Izslēdzamo vidū bija 
gandrīz vesela paaudze: Jānis Sudrabkalns, Alek-
sandrs Čaks, Jānis Grots, Valdis Grēviņš, Mārtiņš 
Zīverts. 

I. B. Ja jau esam nonākuši līdz neatkarīgās 
Latvijas laikam, tad jāmin arī režīma ietekme uz 
rakstnieku. Konkrēti — kreisās literatūras korife-
ju Andreju Upīti. Kad es ar dzīvē jau diezgan pie-
redzējušu skatu no jauna izlasīju neapšaubāmi 
talantīgos Sūnu ciema zēnus, man radās doma — tā 
taču ir īsta autoritārisma stila grāmata! Vecie ar 
jaunajiem kopā skaistā vienībā, prasmīgie saim-
niekotāji un «tālumnieki» cīņā pret Melno mui-
žu…

V. V. Man jau pasen ir prātā — ja nebūtu bijis 
1940. gada, tad Upīts Ulmaņa Latvijai būtu kļu-
vis savējais.

J. R. Māsas Ģertrūdes noslēpums — samaitāta 
meitene aizbrauc uz laukiem un atgūst morālās 
vērtības. Simtprocentīgs ulmanisms!

E. L. Bet 1940. gads bija tāds, kāds bija. Pēc 
pusgadsimta Saulcerīte atmodās no letarģiskā 
miega un mēģināja iekāpt vecajās kurpēs — tika 
atjaunota LSDSP darbība Latvijā. Starp citu, 20. 
gs. 90. gadu sākumā to mēdza dēvēt par dzejnie-
ku partiju.

J. R. Tā bija vienīgā partija, kas okupācijas pe-
riodā nepārtrauca savu darbību, turpinot pastā-
vēt trimdā. Es tajā iestājos vēl padomju Latvijas 
beigu laikā — galu galā, mans tēvs6 bija Raiņa 
skolnieks un vecs «zociķis», 1934. gadā viņš pa-
guva uzrakstīt iesniegumu, bet nepaguva iestā-
ties, Ulmanis uztaisīja apvērsumu. 
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Kad mēs atsākām darboties Latvijā, mums bija 
kārtīga partija. Mūsu centrālajā komitejā no 30 
locekļiem sākotnēji nebija neviena bijušā kom-
partijas biedra. Taču, nākot pie varas Rīgā, uzbū-
vējot Maskavas namu un sākot čupoties ar mil-
jonāriem, partija iznīka. Par Bojāru vecāko, starp 
citu, jūsmoja LSDSP ārzemju komiteja Stokhol-
mā — beidzot esot īsts darītājs!

Kur viņi tagad ir? Partijai nav pat sava Twitter konta.  
Tomēr LSDSP joprojām ir Sociālistiskās interna-
cionāles dalībniece, taču par sociāldemokrātisku 
sevi Latvijā sauc partija Saskaņa — partija, kas nav 
Sociālistiskajā internacionālē un nevar būt, jo ir 
noslēgusi sadarbības līgumus ar klaji reakcionā-
rām partijām: ar maoistisko Ķīnas Komunistisko 
partiju un Krievijas varas partiju Vienotā Krievija. 
Tā ir tipiska populistiska viltvārdība, kad šo re-
akcionāro etnisko partiju dēvē par sociāldemo-
krātisku. 

E. L. Toreiz, 20. gs. 90. gadu sākumā, vai jums 
— dzejniekiem, rakstniekiem — šķita, ka jūs tagad 
virzīsit Latviju tajā pareizajā sociāldemokrātis-
kajā virzienā?

J. R. Jā! Mūsdienu sociāldemokrātijas modelis 
apmierināja daudzus, jo tam vairs nebija obligā-
tas vienotas ideoloģijas; galvenais ideologs bija 
pirmskara sociālisma teorētiķis Eduards Bernš-
teins — kustība ir viss, galamērķis nav nekas. Mēs 
orientējāmies uz Zviedrijas modeli, kur sociālde-
mokrāti veiksmīgi pārstāv darba ņēmēju intere-
ses. Tas ir ļoti svarīgi! Tātad skaidra altruistiska 
ideoloģija. Un  galvenais — tradīcijas, kuras mēs 
atdzīvinājām, arī visa tā mitoloģija, retorika, Rai-
nis. Tāpēc jau dzejnieki Uldis Bērziņš, Māris Čak-
lais, Irēna Auziņa, mākslinieks Tenis Grasis iestā-
jās šajā partijā. 

Trīs stāsti par valsti
E. L. Vai varam saskatīt kādu sakarību tajā, ka 
Latvijas sabiedrībā nav pieprasījuma pēc skaidri 
definētas sociāldemokrātiskas politikas un ir kri-
tusies arī vēlme uzklausīt literātus, intektuāļus?

J. R. Tās ideoloģijas jau mūsdienās vairs nav tik 
pretmetīgas, tas vairāk ir tradīciju jautājums. Vā-
cijā viens un tas pats elektorāts balso te par kris-
tīgajiem demokrātiem, te par sociāldemokrātiem, 
kuri tad arī veido lielās koalīcijas. Radikālāki var-
būt šķiet franči, kuri tiecas visu ko nacionalizēt, 
un pēc tam nāk «buržuji» un denacionalizē. Bet 
Vācijā slaveno sociālo valsti radīja ne jau sociāl-
demokrāti, bet gan Konrāds Adenauers un Lud-
vigs Erhards — kristīgie demokrāti.

A. K. Mēs lietojam jēdzienus «kreisums», 
«sociāldemokrātija», kurus it kā zinām, un 
tie mūsos izsauc tādu vai citādu reakciju. Bet 
cik dziļi un pamatīgi šos vārdus saprotam?  
Socioloģiskās aptaujas rāda: cilvēki šos jēdzienus 
zina, bet jēga, kas tajos ielikta, tiek izprasta ļoti 
atšķirīgi. Esam mērījuši cilvēku pašidentifikāciju: 
«Vai jūs sevi uzskatāt par kreisi vai labēji orientē-
tu?» 2014. gada dati rāda: 32% atbild, ka ir labēji 

orientēti, tikai 15% sevi sauc par kreisajiem, ļoti 
daudzi saka, ka ir pa vidu, un ļoti daudzi — ka 
nevar atbildēt, īsti neizprot šīs kategorijas. Tātad 
izskatās, Latvijas sabiedrība drīzāk ir labēja. 

No otras puses, esam likuši aptaujās arī ideo-
loģiski lādētus postulātus, likuši priekšā trīs 
stāstiņus par tematu Kas ir valsts loma. Pirmais 
stāstiņš: «Valstij ir jārūpējas par sociālo taisnī-
gumu un vienlīdzīgumu un jāgādā par visiem 
iedzīvotājiem, jānodrošina, lai visiem bez izņē-
muma būtu pienācīgs dzīves līmenis. Valstij ir 
jāsaglabā kontrole pār stratēģiski svarīgām no-
zarēm un ar nodokļu palīdzību jāpārdala bagā-
tība. Valstij jāgarantē visu sabiedrības locekļu 
vienlīdzība.» 

Otrs stāstiņš: «Valstij vispirmām kārtām ir jā-
nodrošina cilvēka tiesības un brīvības, jo tikai 
atsevišķs privāts indivīds ir galvenā vērtība. In-
divīda politiskās un morālās tiesības ir jāstāda 
augstāk par sabiedrības interesēm. Valsts vara ir 
jāierobežo, tās funkcijas jāsamazina līdz minimu-
mam. Valstij galvenokārt ir jāseko līdzi spēles no-
teikumiem — visu pārējo regulē brīvais tirgus un 
brīvā konkurence.» 

Un trešais stāstiņš: «Valstij ir jānodrošina kār-
tība, drošība un likuma vara. Ir nepiecieša-
ma stipra policija un armija. Valstij ir jārūpē-
jas par tradīciju saglabāšanu, morāles normām 
un patriotismu, jāatbalsta baznīca. Jāgādā, lai 
valstī būtu patstāvīgi, nodrošināti un inicia-
tīvas pilni pilsoņi. Valstij ir jāstimulē bizne-
sa attīstība un uzņēmējdarbības iniciatīva.»  
Un, kad jautā, kāda ir ideālā valsts, kādai būtu jā-
būt Latvijai, tad par pirmo — sociālistisko — mo-
deli nobalso puse, par otro — liberālo — kāds žē-
līgs viencipara skaitlis, par trešo — konservatīvo 
— 31%. 

E. L. Tātad saucamies par labējiem, bet domā-
jam pamatā kreisi.

A. K. Arī tam kreisumam ir būtiskas nianses. 
Protams, aptaujā jautājumam jābūt formulētam 
īsi, tāpēc kaut kādi aspekti tiek palaisti garām. 
Tomēr skaitļi rāda — nepārprotami uzvar sociā-
listiskā vīzija, turklāt jau uz robežas ar padomju 
modeli. Iznāk, ka esam ļoti kreisi domājoši. Viens 
ir vārdi, uz kuriem mēs reaģējam, otrs — idejas. 

Valsts loma, tas ir viens aspekts — kaut kur ir 
valsts, kurai ir pienākums visus aprūpēt, par vi-
siem gādāt, algas, pensijas, nodarbinātība… Vai-
rāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju ir par to. Bet 
kreisās idejas — tur klāt nāk vēl citas lietas. Viena 
no tām ir solidaritāte. Domāju, to var secināt gan 
no aptaujām, gan arī no reālās prakses — ar soli-
daritāti mums ir ļoti švaki. Tajā kreisuma līme-
nī, kurā «valsts — dod, dod, dod!», mēs esam ļoti 
kreisi; tajā, kurā pašam kaut kas jāiegulda, tā ir, 
kā ir. Vispār diezgan bērnišķīgi. 

E. L. Varbūt literāti vienkārši nav gatavi soli-
darizēties ar sabiedrības vairākumu šādā kreisu-
ma izpratnē? Ka mēs esam tajos nožēlojamajos 
dažos procentos, kas balso par «otro stāstu», kas, 
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starp citu, neizbēgami paredz gatavību uzņem-
ties savu daļu atbildības par kopumu?

A. K. Domājot par tiem laikiem, kuriem pie-
skaramies šajā sarunā, — cik daudz nozīmīgu lat-
viešu rakstnieku toreiz bija! Ir jau arī mūsdienās, 
bet tas šķiet nesalīdzināmi. Un, kas svarīgi, pastā-
vēja viens liels vektors, pret kuru visi balstījās. Lī-
dzīgas analoģijas kultūrā redzam padomju laikā. 
Un izskaidrojums varētu būt tāds, ka savā ziņā tie 
bija «vienkāršāki laiki», bija skaidrāk saprotama 
vide, konteksts, kādā ritēja dzīve. Bija ļaunā vara, 
kas bija nospraudusi nepārprotami netaisnīgus 
spēles noteikumus, un attieksme pret to — radi-
kālāka vai mazāk radikāla, bet vektors gāja vienā 
virzienā. Mūsdienās, no vienas puses, neapmie-
rinātība ir liela, bet nav skaidrs, kurš ir tas slik-
tais. Situācija īsti neizkristalizējas, un šī neskaid-
rība skar arī literatūru.

Romānu gaidot?
V. V. Latviešu prozā pašlaik akūti trūkst tāda 
kristālskaidra sociāli kritiska romāna. Tādu, ma-
nuprāt, reiz varēja uzrakstīt Alberts Bels vai var-
būt Aivars Tarvids. Šķiet, mūsdienu latviešu 
rakstnieki labprātāk raksta psiholoģisku romānu 
vai stilizē par vēstures problēmām, bet baidās iet 
mūsdienu realitātē. Pirms pāris gadiem es kārtī-
gi izbraucu Vidzemi un Latgali, un pieredzētais 
lika domāt — tur ir viela kārtīgam, varbūt pat īsti 
naturālistiskam sociāli kritiskam romānam. Pat 
nevajadzētu meklēt skaidrojumus — kurš vainīgs, 
kurš ir sliktais. Pietiktu ar to, ka tiek parādīta 
mūsdienu Latvijas realitāte ārpus Rīgas.

A. K. Ko viņi tur kritizēs? 
V. V. Sociāli kritisks romāns nenozīmē, ka tajā 

jākritizē kādi sabiedrības slāņi vai grupas. Tas ir 
analītisks sava laikmeta dokumentējums. Taču 
latviešu rakstniecībā pašlaik nav tieksmes pētīt 
laikmeta tipāžus, laikmeta kontekstus. Kāpēc — 
nezinu!

A. K. Viens ietekmējošs faktors ir tirgus eko-
nomika. Ir jābūt pieprasījumam, tos darbus jāspēj 
kādam pārdot. Iedzīvotāju skaits samazinās, un 
to skaits, kuri to latviešu valodā varētu patērēt 
un kuriem šis konteksts būtu interesants, sama-
zinās. Daudzi izvēlas sociālos medijus un televī-
ziju. Pirms simt gadiem, lai izklaidētos, bija jālasa. 
Viedtālruņos romānus nelasa. Mūsdienās audi-
toriju iegūst ar tvītiem un kaķu fotogrāfijām. Tas, 
protams, ir tikai viens no faktoriem, bet būtisks.

Man liekas, ka daudz kas no tā, kas bija toreiz, 
vairs nav iespējams šodien. Jā, mums ir vēlme pēc 
vienlīdzības, kas izriet no netaisnīguma izjūtas, 
no tā, ka citur dzīvo bagātāk: ja mēs te ņemsim 
un no tiem buržujiem pārdalīsim (ar progresīvo 
nodokļu sistēmu vai kā citādi), tad gan būs labi. 
Bet paskatīsimies objektīvi uz Latvijas ekonomi-
ku — cik lielo uzņēmumu vispār vēl pieder vietē-
jiem uzņēmējiem, uz kuru kapitāla augļu pārdali 
tad varētu pretendēt? Ir jau daži cilvēki, kuri kal-
po kā simboli nevienlīdzībai — varbūt pat kādu 

duci tādu var savākt. Ja te tagad mēģināsim ie-
viest tās kreisās idejas… 

J. R. Nav ekspluatatoru!
E. L. Tad varbūt ar šodienas Latvijas sociāla-

jām problēmām var tikt galā publicistikas vai pat 
ziņu žurnālistikas līmenī? Mākslas spēks to risi-
nāšanai nav vajadzīgs?

V. V. Manuprāt, ir vajadzīgas harismātiskas 
personības — vai tas būtu žurnālistikā vai rakst-
niecībā, socioloģijā vai politikā. 

I. B. Jā, personību nav. Arī politika šķiet kļu-
vusi pārlieku ikdienišķa, pārlieku piezemēta. Val-
dības vadītāja gandrīz ik dienu parādās televīzi-
jā, kur pačiepst par visu ko un neko. Un piekrītu 
Kaktiņa kungam — mums nav lielo uzņēmumu, 
tādu, kādi Zviedrijā ir Volvo vai, teiksim, Husquar-
na. Pamēģini tur tos strādnieku tūkstošus kaiti-
nāt, pamēģini nedarīt pa prātam arodbiedrībām!

A. K. Tieši tā — ekonomikas struktūra! Ja uz-
ņēmumā ir desmit strādnieku un īpašnieks strādā 
ar viņiem pie tā paša darbgalda, nav jau pamata 
konfliktiem.

E. L. Droši vien mēs savu laiku varam saukt 
par seklu, jo tādas pamatīgas iegrimes idejas Lat-
vijā pagaidām nespēj izvērsties, bet tikai strandē.

J. R. Un paldies Dievam! Mietpilsoniska dzīve 
— tas ir ideāls, kuru nesasniedz daudzas valstis 
daudzos laikos. Ê
1 Dienas Lapa — literārs un sabiedriski politisks di-
enas laikraksts Rīgā (1886—1905), kopš 1893. g. līdz 
tā pirmajai slēgšanai 1897. g. pauda Jaunās strāvas 
idejas, 1905. g. bija latviešu sociāldemokrātu partijas 
laikraksts. Dienas Lapā strādāja daudzi ievērojami 
latviešu literāti un sabiedriskie darbinieki.
2 Dzejolis Pirmie vēstneši krājumā Tālas noskaņas 
zilā vakarā. 
3 Puriņš Ā. Andrievs Niedra. Četri gadi un viss mūžs. 
Rīga: Valters un Rapa, 2005.
4 LSDSP — Latviešu Sociāldemokrātiskā strādnieku 
partija, pirmā un skaitliski lielākā latviešu politiskā 
organizācija. Dibināta 1904. g., apvienojot agrāk 
izveidotās Rīgas, Liepājas, Jelgavas, Ventspils un 
Talsu latviešu sociāldemokrātu organizācijas. Līdz 
1905. g. novembrim darbojās nelegāli. 1906. g. 
iekļāvās Krievijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku 
partijā kā autonoma organizācija ar nosaukumu 
Latviešu Sociāldemokrātija (LSD), un līdz ar to 
sākās partijas šķelšanās lieliniekos (boļševikos) un 
maziniekos, kas noritēja līdz pat 1918. g.
5 Krievijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, 
dibināta 1898. g. kā nelegāla politiska organizācija. 
Partijas 2. kongresā 1903. g. tā sašķēlās, izveidojoties 
Vladimira Ļeņina vadītajai lielinieku frakcijai un 
mazinieku frakcijai. KSDSP darbojās līdz 1917. g., 
kad lielinieki Krievijā izveidoja atsevišķu partiju, ko 
pēc Oktobra apvērsuma pārdēvēja par Krievijas 
Komunistisko (boļševiku) partiju, vēlāk — par 
Padomju Savienības Komunistisko partiju (PSKP).
6 Fricis Rokpelnis (1909—1969), latviešu dzejnieks 
un dramaturgs, lugu un kinoscenāriju autors. 
Pazīstams Latvijas PSR sabiedriskais darbinieks.
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Bezgalīgajā iespējā veidot komunikācijas kanā-
lus un virtuālas kopienas, kādas kopš pagājušā 
gadsimta 90. gadiem piedāvā pasaules tīmeklis, 
daži sociālo zinātņu pētnieki saredz grieķu ago-
ras ideālās versijas atdzimšanu un iespēju ikvie-
nai jēdzīgai idejai daudz vieglāk akumulēties po-
litiskā rīcībā.

Tomēr pat paviršs vērotājs, uz brīdi aizdomā-
jies par to, vai internets, piemēram, Latvijā, ir jū-
tami veicinājis demokrātijas kvalitāti vai nav, vis-
ticamāk, secinās, ka tomēr nav. Jaunā agora kā 
tehniska telpa, protams, pastāv, bet tā ir tik netīra 
un trokšņaina, ka dažreiz šķiet — jaunās tehnolo-
ģijas sociāli nozīmīgu komunikāciju tieši degra-
dē, nevis stimulē. Taču arī tā domāt būtu vīzde-
gunīga galējība. Šis raksts ir mēģinājums objektīvi 
iezīmēt interneta komunikācijas ainavu Latvijā, 
pievēršot uzmanību gan labajiem, gan sliktajiem 
piemēriem.

«Sāc rakstu ar šādu piemēru,» ierosināja manis 
uzrunātais pazīstamākais interneta komunikāci-
jas jautājumu eksperts neakadēmiskajās aprin-
dās Arturs Mednis: «2011. gadā Facebook izveido-
tajā pasākumā par protestu pret ACTA ieviešanu 
pierakstījās 3500 cilvēku un vēl 1500 atzīmēja, 
ka, iespējams, nāks. Uz pasākumu ieradās knapi 
divi simti. Toties 120 000 Latvijas sociālo tīklu 
lietotāju todien Draugiem.lv spēlēja spēli Ferma.» 
Arī starptautiski respektētie Wave pētījumi ievie-

to Latviju to valstu grupā, kurās sociālos tīklus 
pamatā lieto izklaidei (fun), nevis jaunu pilsonis-
ko iespēju realizēšanai (enablement).

Vai alternatīva masu medijiem?
90. gadu vidū amerikāņu pētnieks Hovards  
Reingolds publicēja grāmatu Virtuālā kopiena (The 
Virtual Community: Homesteading on the Electronic 
Frontier). Kādu laiku to piesauca kā sava veida 
katehismu idejai par internetu kā revolucionā-
ru palīgu cilvēkiem sazināties cēlu mērķu vār-
dā. Tajā bija aprakstītas gandrīz visas vajadzības, 
kādas cilvēki bija realizējuši, sazinoties virtuālā 
vidē kopš 80. gadu sākuma (tātad vēl tādos tīk-
los, kas mūsdienu acīm uzskatāmi par «proto-
internetiem») — diskusijas par politiku, kultūru, 
intīma rakstura tērzēšana un iepazīšanās, mo-
bilizēšanās politiskiem protestiem, attieksmes 
koordinēšana par municipālās sadzīves jautāju-
miem atsevišķās ASV pašvaldībās utt.

Reingolda aprakstīto daudzi gan akadēmiska-
jās aprindās, gan ārpus tām visā nopietnībā trak-
tēja kā apliecinājumu tam, ka jauno tehnoloģiju 
sniegtās saziņas iespējas kardināli mainīs cilvēces 
pašorganizēšanās veidus. Un nez kāpēc uz labo 
pusi.

Šie paši 90. gadi sakrita ar kritisku mediju pēt-
nieku niknu vēršanos pret masu mediju degra-
dēšanos Rietumu pasaulē. Alans Makī, mediju 
pētnieks no Austrālijas, definēja piecus galve-
nos pārmetumus — publiskā sfēra (modernie 
masu mediji) ir: 1) trivializēta, 2) komercializēta, 
3) pārlieku balstās uz šovu, nevis racionālu ar-
gumentāciju, 4) fragmentēta, 5) rezultātā izrai-
sa pilsoņos apātiju pret nozīmīgiem politiskiem 
jautājumiem (trivialization, commercialization, spec-
tacle, fragmentation, apathy).

Citiem vārdiem sakot, pētnieki ar šādu pārlie-
cību zvanīja (un turpina zvanīt) trauksmi: tradi-
cionālajās Rietumu demokrātijās masu mediji 
padara sabiedrību aprobežotāku, jo par nopiet-
nām lietām runā primitīvi, stāsta to, ko vēlas rek-
lāmdevēji, izdabā publikas vēlmei saņemt lētas 
izpriecas, rada saturu konkrētām šaurām intere-
šu grupām un pastiprina noskaņu «es par to po-
litiku neinteresējos, jo tur tāpat viss ir nopirkts».

Neraugoties uz to, ka esmu «insaiders» mediju 
nozarē, nevaru piekrist tik iznīcinošai dialektikai 
un uzskatu, ka mediji «vecajās» demokrātijās un 
arī Latvijā joprojām saglabā lielu lomu pilsoņu 
un varas konstruktīvā dialogā. Vienlaikus jāat-
zīst, ka sapratīšu tos lasītājus, kas iepriekš aprak-
stītajā ainā saskata paralēles ar situāciju šodienas 
Latvijā, kuru aprakstīju Domuzīmes 1. numurā 
rakstā Stulbs un vēl stulbāks? Mediji un auditorijas 
Latvijā un kuru no cita aspekta turpināja iztirzāt 
Anda Rožukalne Domuzīmes 3. numurā publikā-
cijā Baltijas žurnālistu ierastā dubultdzīve.

Te jāpiemin kāda interneta komunikācijas ag-
rīno slavinātāju tēze: ja vājie mediji kā publiskā 
sfēra ir izgāzušies, bet sabiedrībai ir dabiski vaja-
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dzīga diskusiju telpa, lai apspriestu idejas, vieno-
tos par labākajām un pārvērstu tās sociāli politis-
kā rīcībā, tad neapšaubāmi par šo telpu jākļūst… 
internetam!

Gatavojoties promocijas darba aizstāvēšanai, 
savulaik caurskatīju desmitiem sociologu un ko-
munikācijas zinātņu pārstāvju secinājumu par 
jauno fenomenu — interneta diskusijām. Salī-
dzinot masu medijus un nepastarpinātas saru-
nas par politiski svarīgām tēmām, optimistu no-
metnē valdīja sajūsma: tuvākajos gados (kuri nu 
jau pagājuši) vajadzēja iestāties bezmaz tiešas un 
pat deliberatīvas demokrātijas apstākļiem, ku-
ros tauta pati sev likumus lemtu, pirms tam tos 
krietni izdiskutējot un nonākot pie konsensa.

Interneta priekšrocības definējuši atzīstami 
mediju pētnieki. Vieni norāda, ka internets ir ie-
spēja atjaunināt publisko sfēru «kā pilsoņu hori-
zontālo komunikāciju», kas tikusi «arvien biežāk 
aizvietota ar mediju vertikālo komunikāciju, ko 
lielā mērā ietekmē gan valsts, gan kapitāls un pa-
tērētāji» (Daunijs un Fentona 2003. gadā). Otri 
uzskata, ka internets stimulē «daudz lielākā mērā 
dažādotu publisko sfēru — gan tematu, gan sa-
tura ziņā, kā arī respektē dalībnieku daudzumu 
un dažādību», un tā esot būtiska atšķirība no līdz 
šim pastāvējušās publiskās sfēras, kurā «pilnībā 
dominēja tikai par publiskiem atzīti temati un 
mediji» (Rasmusens 2009. gadā). Trešie uzsver, ka 
salīdzinājumā ar tradicionālajiem masu medijiem 
internetu ir grūtāk cenzēt un tāpēc tam ir «būtis-
ka kapacitāte kritizēt eliti» (Maknērs 2006. gadā).

Jēlību vēsture
Izsakoties par interneta diskusiju vidi Latvijā, 
būtu dabīgi atzīmēt neskaitāmos piemērus un 
apliecinājumus tam, ka interneta diskusijas vis-
pār nav pieklājīgam cilvēkam atbilstoša komuni-
kācijas vide, jo tajās savācas nervozi, slikti argu-
mentējoši un rupji cilvēki.

Piekrītot, ka domu apmaiņai internetā nav tā 
labākā reputācija, jāmin daži vārdi par šī prastu-
ma cēloņiem. Bēdīgi slavenā interneta portālu 
komentāru kultūra neradās tukšā vietā. Tā ne-
lielā daļa latviešu, kas lietoja internetu saziņai 
jau 90. gados, pamazām atklāja dažādus ārvalstu 
forumus vai IRC platformas tērzētavas, un tajās 
izveidojās kopienas, kuras savstarpēji sazinā-
jās latviešu valodā. Tie pārstāvēja tehnoloģijām 
draudzīgākās mūsu tautas aprindas, taču tas ne-
nozīmē, ka arī sabiedrības kulturālāko daļu.

Ja interneta saziņas apgūšanu drīkst salīdzināt 
ar klasiskās izglītības tradīcijām, tad redzama lik-
tenīga atšķirība. Skolotājs parasti ir bijis sava vei-
da filtrs, kurš mācāmos ievada zināšanās par to, 
ko drīkst un ko nedrīkst publiskā vidē, kādi ir eti-
ķetes un labā stila kanoni utt.

Turpretī interneta etiķete jeb tā sauktās neti-
ķetes (netiquette — no angļu vārda net, tīkls) ievē-
rošana bija interneta saziņas jaunpienācēju pašu 
atbildība. IRC tērzētavas, kur deviņdesmitajos 

tika rūdīti Latvijas virtuālās saziņas nerakstītie 
uzvedības likumi, pārsvarā kūrēja gados jauni IT 
speciālisti (tā sauktie operatori jeb ircopi), kuri 
«uzdeva toni», ierakstus veicot kropļotā valodā, 
agresīvi un snobiski izturoties pret «jauniņajiem» 
diskusijās un, protams, lietojot nenormatīvo lek-
siku brangās devās.

Tādējādi tie nedaudzie Latvijas iedzīvotāji, kuri 
bija apslapinājuši degunu interneta komunikāci-
jas prasmēs (1999. gadā internetu lietoja mazāk 
par 10% Latvijas iedzīvotāju, niecīga daļa to iz-
mantoja pašu radītu tekstu ievietošanai), ziņu 
portālu leģendāro komentāru vidi sagaidīja ar 
priekšstatu, ka virtuālajā vidē ir jāuzvedas daudz 
prastāk un rupjāk nekā publiskajā vidē «reālajā 
pasaulē».

2005. gadā Gerijs Krugs grāmatā Komunikāci-
ja, tehnoloģijas un kultūras izmaiņas (Communication, 
Technology, and Cultural Change) izvirzīja domu par 
interneta uzbūvi, kas dod iespējas ļoti personis-
kai un privātai informācijas apmaiņai. Tādējādi 
internets neizbēgami veicinās komunikācijas po-
larizāciju, kā arī lietotāju sadalīšanos komfortab-
lās un pret svešiem viedokļiem naidīgās domu-
biedru grupās.

Ziņu portālu darbinieki, to skaitā šī raksta au-
tors, kam gadiem ilgi gan publiskās ekspertu dis-
kusijās, gan radu un draugu lokā pārmesta ne-
spēja novērst jēlību lavīnas izplatīšanos interneta 
komunikācijā, par savu smagāko vainu uzskatīja 
sākotnējo pilnīgas anonimitātes pieļaušanu ko-
mentāru diskusiju telpās, kad jēlības rakstošais 
jutās neatpazīstams un nenotverams.

Sociālo tīklu laikmeta atnākšana iezīmēja skar-
bu atklāsmi, ka anonimitāte nebūt nav noteico-
šais iemesls interneta saziņas raupjumam. Iko-
nisks kļuvis skandāls Ziemeļvalstu ģimnāzijā 
2008. gada pavasarī, kad no mobinga Draugiem.lv 
cietusī sestklasniece bija spiesta mainīt skolu, jo 
klasesbiedri no reģistrētiem profiliem ar īstajiem 
vārdiem un fotogrāfijām viņu apsaukāja visrup-
jākajiem vārdiem, kādus vien bērna nežēlīgais 
prāts spēj izdomāt. Mediji šo šausminošo stāstu 
detalizēti atspoguļoja. Diemžēl aiz kadra palika 
jautājums, vai vainīgo bērnu vecāki — neatkarī-
gi no tā, ka, iespējams, pat uzskatīja, ka taisnība 
ir viņu mīluļu pusē — pārrunāja ar rupekļiem to, 
ka internets tāda pati publiska telpa, kurā ele-
mentāri ētikas un uzvedības pamatprincipi liedz 
ņemt mutē rupjus vārdus, vien ir.

Lielākā daļa publiski pieejamās virtuālās dis-
kusijas no dažādiem fragmentētu diskusiju vidi 
raksturojošiem forumiem un ziņu portālu ko-
mentāru lapām ir pārcēlusies uz Facebook un 
Twitter, un, sakot «viedokļu līderi internetā tei-
ca (to vai šo)», mēs, visticamāk, domājam izteiku-
mus šajos divos sociālajos tīklos. Taču izteikumu 
pļeckainums nekur nav zudis. Ar neapskaužamu 
regularitāti lasītājus šokē arvien jauni visādi citā-
di it kā cienījamu un inteliģentu cilvēku, to skaitā 
t. s. viedokļu līderu, izteikumi tirgus bābu līmenī.
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Tomēr arī mēģinājumi izmantot internetu dis-
kusijām par sabiedriski nozīmīgām tēmām un 
sociālas rīcības mobilizācijai Latvijā ir tikpat seni 
kā pats internets. Jau pirmajās virtuālajās komū-
nās anonīmi ar segvārdiem tika apspriests visda-
žādāko tēmu loks, un starp primitīvu flirtu vai 
pudeles brāļu meklējumiem šad tad izveidojās 
interesantas debates par sabiedrībai būtiskiem 
jautājumiem. Vēlāk tās pārcēlās uz forumiem vai 
komentāru lapām pie ziņu portālu rakstiem.

Protams, tās pārsvarā nebija pieklājīgas un vēr-
stas uz ieklausīšanos pretējās puses argumentos, 
taču pastāvēja. Turpretī politisko partiju, pašval-
dību mājaslapu vai īpašu politikas analīzēm vel-
tītu mediju forumi, kuri tūkstošgades sākumā ra-
dās kā sēnes pēc lietus, jo labais tonis paredzēja 
izmantot «lieliskās jauno komunikācijas tehno-
loģiju sniegtās iespējas diskusijai ar sabiedrību», 
bija tukši un neapmeklēti.

Acīmredzami tie, kas gribēja kaut ko teikt par 
politiku, neizvēlējās vis tās komunikācijas telpas, 
kuras tika piedāvātas kā konstruktīvas, pieklājī-
gas, no trokšņiem attīrītas un kuras it kā vilināja 
ar racionālākas diskusijas iespējām un efektīvā-
ku savu vēstījumu nodošanu lēmumu pieņēmē-
jiem, bet metās anonīmās vārdu kaujās forumos 
un komentāru lapās. 

Kāpēc šāda neloģiska pretruna? Manuprāt, 
diezgan skaidru iemeslu dēļ. Pirmkārt, tam, kurš 
mērķtiecīgi vēlas savu sabiedrisko vai politisko 
mērķu realizāciju, nav nepieciešams, piemēram, 
pašvaldības mājaslapas forums. Visticamāk, šāds 
cilvēks labi pārzina citus kanālus — sabiedris-
kas organizācijas, uzņēmēju nozaru asociācijas, 
apmeklētāju pieņemšanu frakcijās — kuri viņam 
dabiski šķiet daudz efektīvāki par tehnoloģiju 
apoloģētu slavēto internetu. Otrkārt, daļā sa-
biedrības valda posttotalitāra piesardzība: ja kaut 
kas ierosināts «no augšas», tad tas ir mākslīgs un 
bīstams. Nevar taču būt, ka pašvaldība patiesi ar 
tīriem nodomiem vēlas uzzināt iedzīvotāju do-
mas interneta forumā, lai pēc tam rīkotos viņu 
interesēs. Treškārt, savu radikālo politisko pārlie-
cību daudzkārt vieglāk ir izkliegt anonīmā foru-
mā nekā pārvērst konkrētā pilsoniskā iniciatīvā, 
ar kuru vērsties pie likumdevēja, jo tā ir tik radi-
kāla.

Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki kopš 
2011. gada veido tā saukto interneta agresivitā-
tes indeksu, kura rezultāti pieejami tiešsaistē Ba-
rometrs.korpuss.lv. Automātiski saņemot datubā-
zes no ziņu portālu Delfi, TvNet un Apollo lasītāju 
komentāru lapām un kvantitatīvi korelējot tos ar 
dažādiem atslēgas vārdiem, kas norāda uz agresī-
vu un rupju runu, pētnieki secinājuši, ka puse no 
tiem, kas raksta komentārus portālos, lieto agre-
sīvus vārdus, bet ceturtā daļa ir izteikti agresīvi.

Jaunākie dati tiek prezentēti ik gadu, pēdējā 
prezentācija šī raksta nodošanas brīdī bija noti-
kusi 2015. gada janvārī. Tad tika uzsvērts, ka tikai 
4% interneta lietotāju raksta komentārus. Tātad 

runa ir par izteikti niecīgu sabiedrības daļu, kas — 
sauksim lietas īstajos vārdos — «vārās savā sulā» 
un diez vai jelkad vairs kalpos par agoru, kurā 
debatētāji nonāks līdz vispārējai piekrišanai vai 
sociālai mobilizācijai.

Protams, var pieļaut, ka, piemēram, tieši aici-
nājums «paņemt uz mītiņu līdzi beisbola nūju» 
kāda portāla lasītāju komentāru lapās savulaik 
ir sekmējis piedalīšanos 2009. gada 13. janvāra 
grautiņos. Taču tā drīzāk ir šīs virtuālās kopie-
nas sociālā iespaida karikatūriskā puse, nevis 
nopietni vērā ņemams empīrisks pierādījums.

Tam, ka ziņu mediju uzturētie forumi un ko-
mentāru lapas cietuši fiasko sacensībā par ago-
ras statusu, ir arī milzīgs pluss — Krievijas «troļ-
ļi», izvēršot aktivitātes šajā vidē, šauj pa tukšo, 
jo nav iespējams imitēt «sabiedrisko domu» 
vidē, kuru absolūtais sabiedrības vairākums 
neuzskata par sabiedriskās domas formēšanās 
vietu.

Ko latvieši spēj panākt internetā
Tātad ne visai senā interneta vēsture liecina, ka, 
apejot medijus ar lielām auditorijām un to ko-
mentāru lapas, internetu iespējams efektīvāk 
izmantot sociālai mobilizācijai. Ja tava ideja ir 
laba un interesanta, cilvēki to atbalstīs pat tad, 
ja tā būs pieejama perifērā mājaslapā.

2010. gadā aizstāvētajā disertācijā Izmaiņas pro-
testu kustību darbībā jauno informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju lomas pieauguma ietekmē Latvi-
jas Universitātes politologs Andrejs Berdņikovs 
norādījis uz dažām tūkstošgades sākuma ak-
cijām, kas piesaucamas kā tādu sociālo aktivi-
tāšu piemēri, kuros izmantots interneta spēks. 
2004. gadā organizāciju Sabiedrība par atklātību — 
Delna, Eiropas kustība Latvijā un kluba Māja. Jau-
natne vienotai Eiropai pārstāvji aizrāva plašu at-
balstītāju pulku protestos pret Ingrīdas Ūdres 
izvirzīšanu Eiropas Savienības komisāres ama-
tam. Protesta vēstuļu teksta priekšlikums bija 
pieejams internetā Delnas mājaslapā, to varēja iz-
drukāt, parakstīt un nosūtīt akcijas rīkotājorgani-
zācijām vai tieši Ministru prezidentam un Saei-
mas priekšsēdētājai.

Berdņikovs atzīmē, ka līdzīgi 2007. gadā čet-
ru cilvēku darba grupa sagatavoja vēstuli, kurā 
tika paustas bažas par situāciju Latvijas izglītības 
sistēmā. Vēstules popularizēšanai un izplatīšanai 
gan pedagogu vidū, gan plašākā sabiedrībā tika 
izveidota interneta mājaslapa, kurā varēja ne ti-
kai iepazīties ar vēstules tekstu un izteikt savus 
komentārus, bet arī tikt pie vēstules parakstu la-
pas. Līdz vēstules iesniegšanas brīdim tika savāk-
ti 234 mācību iestāžu un 6557 cilvēku paraksti.

Pēdējos gados šādas aktivitātes kļuvušas vēl 
daudz efektīvākas, jo Facebook piedāvā gan iespē-
ju veikli izveidot domubiedru grupu, gan plašu 
auditoriju, kuras attieksme pret mediju — atšķirī-
bā no uzticību zaudējušajām portālu komentāru 
lapām — nav negatīva.
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Vēl Berdņikovam saistošs šķitis 2007. gadā 
darbību sākušais portāls Tautvaldiba.lv, kurš tika 
pozicionēts kā «elektroniskās demokrātijas ins-
truments jeb sabiedrības līdzdalības portāls», 
un viens no tā pamatmērķiem bija nodrošināt 
sabiedrības ierosinātu likumprojektu izstrādes 
platformu elektroniskā vidē, kā arī elektronisko 
parakstu vākšanu pilsoņu priekšlikumiem un 
iniciatīvām.

«Tautvaldības» ideju augstākā līmenī attīstīju-
si Manabalss.lv, un būtiskākā atšķirība ir idejas 
autoru spēja panākt izmaiņas likumdošanā, kas 
paredz, ka 10 000 parakstu uzskatāmi par sais-
tošiem, lai likumdevējs iniciatīvu apspriestu. 
Lai gan dažas iniciatīvas, piemēram, fotorada-
ru «tolerances slieksnis» +15 km/h virs atļautā 
ātruma, par kuru tika savākti ap 13 tūkstošiem 
parakstu, varētu tikt uzskatītas par šīs virtuā-
lās kopienas aktivitāšu nopelnu, par citām, pie-
mēram, Komerclikuma grozījumiem, kas prasa 
atklāt uzņēmumu patiesos labuma guvējus, vai 
2% no IKP tērēšanu aizsardzības budžetam, ku-
ras Manabalss.lv lepni ievietojusi savu sasniegu-
mu sadaļā, loģika liek domāt kā par vienkāršu 
banālu parakstu vācēju interešu sakritību ar ie-
tekmīgu «lielās politikas» spēku interesēm.

Protams, tas viss negarantē tiešās demokrā-
tijas elementu uzvaras gājienu pār reprezenta-
tīvo, jo, kā redzams gadījumā ar marihuānas 
nedekriminalizēšanu, ar 10 tūkstošiem parak-
stu vien dažkārt nepietiek. Tāpat ļoti interesanti 
ir vērot saprotamo, bet diskutablo Manabalss.lv 
cīņu pret politiskās vides spēlētājiem, kuri pauž 
neizpratni, kāpēc viņiem liegta iespēja kā vien-
kāršiem pilsoņiem rosināt savas parakstu vāk-
šanas iniciatīvas.

Kamēr pētnieku uzmanības lokā kā analīzes 
objekts parasti ir lielie sociālie tīkli, lai secinā-
tu, vai komunikācija ir fun vai enablement, daudz 
spēcīgāki sociālās mobilizācijas instrumenti ir 
slēgtās vēstkopas, par kuru eksistenci mēs ne-
maz nezinām tieši tāpēc, ka tās ir slēgtas. Tajās 
notiekošās domubiedru diskusijas, protams, pa-
matā ir pretrunā ar publiskās sfēras nosacījumu 
būt publiskai. Toties nav jābaidās no rupjībām, 
naida un nekonstruktivitātes.

Izstrādājot promocijas darbu, varēju iepazī-
ties ar visiem šādu divu slēgto vēstkopu tek-
stiem. Vienā domubiedri koordinēja rīcību, 
izplatot aicinājumu sabiedrībai 2007. gada ru-
denī pulcēties Doma laukumā mītiņā un aici-
nāt atkāpties toreizējo premjeru Aigaru Kalvīti, 
protestējot pret viņa lēmumu atlaist Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja šefu Alekse-
ju Loskutovu. Otrā virkne aktīvistu 2009. gada 
rudenī koordinēja labdarības aktivitātes pro-
jektā Lielie bērnu slimnīcai. Abos gadījumos argu-
mentācijas līmenis, sarunu konstruktivitāte un 
mobilizēšanās spēja konkrētai ārpusvirtuālās 
vides rīcībai ir nesalīdzināma pārāka par to, kā 
šādas iniciatīvas tiktu risinātas plaši pieejamos 

forumos vai sociālajos tīklos.
Tomēr komunikācijas nozares pārstāvju 

un akadēmisko pētnieku vidē nostiprinājies 
priekšstats par treknu izņēmumu, proti, Twitter 
tiek uzskatīts par sociālo tīklu, kurā atšķirībā 
no visām iepriekšējām publiskajām virtuālajām 
diskusiju telpām notiek konstruktīvas viedok-
ļu līderu diskusijas. Vai tā ir, un, ja ir, vai tām ir 
kāds sakars ar iespaidu uz reālu sociālu un po-
litisku rīcību?

«Twitter tomēr ir un paliek atšķirīgo pozīciju 
demonstrēšanas, nevis izlīdzināšanas un vie-
nošanās vietne,» atbildot uz manu jautājumu, 
cik stipra ir publiskā sfēra Latvijas interne-
tā, pauda Vidzemes Augstskolas docents Jānis 
Buholcs, kurš savulaik promocijas darbu aiz-
stāvējis, pētot vienu no Latvijas slēgtajām vir-
tuālajām kopienām — blogu platformu Klab.lv. 
«Twitter lietotāji to droši vien neuzskata par no-
zīmīgu faktoru, tomēr Twitter ierobežotajā tek-
stuālās izteiksmes telpā ir sarežģīti ko pārlie-
cinošu un argumentētu noformulēt; daudziem 
cilvēkiem zināmas problēmas sagādā publiski 
atzīt: «jā, cienījamais oponent, es kļūdījos, tev ir 
taisnība»,» komentēja Buholcs.

Relatīvi noslēgtākās kopienās veidojas sa-
karīgāki viedokļi, jo šādā vidē cilvēkiem ir 
lielāka motivācija ieguldīt savu laiku un ga-
rīgos resursus, lai noformulētu viedokli un 
uz to atbildētu  — jo var sagaidīt, ka pretī būs 
arī citi tādi, kas ieguldījuši sevi savas tiešsais-
tes personas izveidē. Ir mazāka «iebraucamās 
sētas» sajūta — tā Buholcs. Acīmredzot atraša-
nās kopienas iekšpusē nozīmē daudzas ikdie-
nišķas komunikatīvas uzvariņas, kas stiprina 
pārliecību par izvēlētās diskusiju telpas jēgpil-
numu. Tam piekrīt arī trīs Twitter tīklā aktīvas 
un gana plaši pazīstamas personas, kas savās 
Twitter identitātēs nepārstāv nevienu politisku 
spēku vai komerciestādi un tādējādi reprezentē 
aktīvo pilsoni virtuālā komūnā — Gints Knoks  
(@knoks), Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 
un Sanita Jemberga (@jemberga). Piemēram, 
Liepnieks uzskata, ka Twitter ir efektīvākais 
instruments sabiedriskās domas veidošanai 
pēdējos 20 gados, piebilstot, ka profesionāļiem 
Twitter ir lielisks indikatīvs instruments, kurš 
palīdz saprast, kādus argumentus kādos jau-
tājumos lieto, no kā var izdarīt arī visai pre-
cīzus vispārinājumus par noteiktu grupu vie-
dokli. Gandrīz ik mēnesi ideja vai arguments, 
vispirms izskanējis Twitter, parādās medijos vai 
politiķu izteikumos.

Visi trīs tomēr norāda uz vājo saistību sociālā 
tīkla diskusijām un mobilizēšanos reālai rīcībai. 
Lai pēc ideju apmaiņas nonāktu līdz rīcībai, da-
ļai interesentu jābūt ar zināmu pieredzi un en-
tuziasmu ārpusinterneta aktivitāšu organizēša-
nā. Ņemot vērā Latvijas sabiedrības kūtrumu, 
lielākā daļa diskusiju un aicinājumu tā arī pa-
liek tikai sociālo tīklu lentēs. Ê
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vēsture

«Maz ticams dēku stāsts ir dzīve mana.» Tā 
mūža nogalē Arveds Švābe (25.05.1888. Strau-
pē—20.08.1959. Stokholmā) rakstīja dzejolī Dē-
lam. Švābes dzīve patiesi bija gana raiba, taču, 
izņemot dažas dramatiskas epizodes, nebija neti-
piska tālaika intelektuālim. Daudzi līdzīgi viņam 
cīnījās ar trūkumu, tiecās pēc izglītības, iesaistī-
jās 1905. gada notikumos, devās bēgļu gaitās uz 
Krieviju, atgriezās Latvijā, kur izveidoja veiksmī-
gu karjeru, bet Otrā pasaules kara beigās spiestā 
kārtā nonāca trimdā. 

Tāpat kā kalpošana vairākām mūzām, arī po-
litisko uzskatu transformācijas viena mūža gaitā 
nebija nekas neparasts. Arveda Švābes radošās 
darbības amplitūda un atstātā mantojuma apjoms 
tomēr pārspēj jebkura viņa laikabiedra devumu. 
Līdz šim tas apgūts un izvērtēts tikai daļēji, visti-
camāk, tāpēc ka mūsdienu šaurās specializācijas 
laikmetā pietrūkst vērtētāju, kas spētu vienlīdz 
kompetenti aptvert visu viņa darba perimetru. 

Klio, šķiet, bija nozīmīgākā no viņa mūzām. 
Švābes akadēmiskās karjeras virsotne bija Latvi-
jas vēstures profesūra Latvijas Universitātē un vi-
cedirektora amats Latvijas Vēstures institūtā. Lai 
gan, formāli raugoties, Dr.iur. Švābe bija tiesību 
vēstures speciālists — visi viņa akadēmiskie grā-
di bija iegūti LU Tiesību zinātņu fakultātē. Viņa 
literārā darbība aptvēra gandrīz visus žanrus — 
Švābe rakstīja romānus, stāstus, noveles, dzeju, 
lugas, mākslas un literatūras kritikas. Tulkoja no 
vairākām valodām un bija viens no latviešu es-
peranto entuziastiem.

Šo gandrīz pārcilvēcisko ražīgumu radīja vai-
rāku faktoru kombinācija. Milzīgas darbaspējas, 
apskaužama pašdisciplīna, kas lika katru dienu 
kaut vai nedaudz kaut ko uzrakstīt, kā arī tas, ka 
viņš bija cilvēks, kas reaģē uz apkārtējo pasau-
li rakstiskā veidā. Varētu teikt, ka Švābe domāja 
rakstiski un arī viņa radītā daiļliteratūra ir laik-

meta dokuments. Kā literāts viņš bija «pieredzes 
autors» — rakstīja par to, ko novēroja un piedzī-
voja, dzejoja par to, ko pārdzīvoja. Tieši dzeja 
atklāj viņa emocionālo biogrāfiju, tāpēc Švābes 
portretam tā ir tikpat vērtīgs avots kā biogrāfijas 
fakti un akadēmisko sacerējumu sējumi.

Švābe bija arī viens no «gadījuma karakal-
piem», patapinot šo Daiņa Īvāna metaforu, — 
viens no tiem latviešu intelektuāļiem, kas poli-
tisko pārmaiņu laikos iesaistās politikā, lai vēlāk 
atgrieztos pie savām pamatinteresēm un aicinā-
juma. Švābe bija Satversmes sapulces deputāts 
no sociāldemokrātu partijas un parlamentā no-
darbojās ar kultūras jautājumiem.
 
Skolas un augstskolas
Arveds Švābe piedzima Lielstraupes muižā, kur 
viņa tēvs Mārtiņš kalpoja par vagaru. Vecāki mu-
dināja puiku skoloties un pašaizliedzīgi atbalstīja 
viņa izglītības gaitas, no sākuma vietējās muižas 
un draudzes skolās, vēlāk arī Cēsīs un Valmierā. 
Brāļu Liepiņu tirdzniecības skolā Valmierā atklā-
jās, ka jaunais cilvēks varētu nākotnē maizi pelnīt 
ar galvu. Tur bija gan intelektuāli rosinoša vide, gan 
lieliski pedagogi. Īpaša loma Arveda Švābes tālā-
kā ceļa izvēlē bija skolotājam un literātam Jānim 
Grestem (1876—1951), kas mācīja dabaszinības, bet 
neformāli, pēcstundu diskusiju kārtībā — arī lite-
ratūru. Arveds nolēma sekot Grestes paraugam un 
kļūt par dabaszinību skolotāju. Tirdzniecības skola 
gan nepiedāvāja pilnu vidusskolas līmeņa izglītību. 
Gatavības apliecību, kā toreiz sauca nebūt ne vieg-
li iegūstamo vidusskolas beigšanas atestātu, Švā-
be un viņa labākais jaunības draugs Jānis Lapiņš 
(1885—1941), vēlākais Ausekļa biogrāfs un Kārļa 
Ulmaņa režīma apoloģēts, mēģināja iegūt Jelgavā. 
Ne vienam, ne otram tas neizdevās. 

Matemātikas un dabaszinību skolotāja tiesības 
Švābe vēlāk tomēr ieguva Pēterburgā un strādā-
ja par skolotāju Lēdurgā un Rūjienā. 1911. gadā 
viņš iestājās nesen nodibinātajā Šaņavska Tautas 
universitātē Maskavā, kur mazās mācību maksas 
un akadēmiskās programmas īpatnību dēļ sko-
lojās vesela virkne nākamo latviešu prominen-
ču — Pāvils Rozītis, Aleksandrs Plensners, Ādolfs 
Klīve u. c. —, un ar pārtraukumiem studēja tur 
līdz 1916. gadam: no sākuma Dabaszinātņu, pēc 
tam Vēstures fakultātē, vēlāk pievēršoties tieslie-
tām un tautsaimniecībai. Viņš joprojām nespēja 
izvēlēties specializācijas jomu, taču gribēja būt 
zinātnieks, tas nu reiz bija skaidrs. 

Augstskolu pabeigt neizdevās. Glābdamies no 
mobilizācijas, 1916. gadā Švābe devās uz Krie-
vijas Tālajiem Austrumiem un līdz 1919. gadam 
strādāja par pasta ierēdni Harbinas—Vladivosto-
kas dzelzceļa līnijā, darbojoties arī Sibīrijas—Urā-
lu latviešu centrālajā komitejā un «balto» latvie-
šu strēlnieku Imantas pulka izveidē.

Latvijā viņš atgriezās tikai pēc neatkarības ie-
gūšanas un tūlīt iestājās jaundibinātās Latvijas 
Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zināt-
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ņu fakultātē. Kā jauna augstskola jaunā valstī, LU 
pārdzīvoja «augšanas grūtības». Tai bija jāiztiek ar 
tādiem akadēmiskajiem cilvēkresursiem, kādi nu 
bija gan Latvijā uz vietas, gan atgriezušies dzim-
tenē no Krievijas, gan rekrutēti citās zemēs. Tiem, 
kas mūsdienās žēlojas par stratēģiski tuvredzīgu 
zinātnes politiku, skopošanos ar līdzekļiem aug-
stākajai izglītībai un akadēmiskās karjeras vei-
došanas grūtībām, vērts pārlasīt starpkaru laika 
dokumentus. Iespējams, nāksies izsaukties: «Cik 
līdzīgas šīs gleznas!»

Arveds Švābe bija talantīgs, uzņēmīgs, turklāt 
viņam bija labi sakari. Klāt nāca atzīstama teo-
rētiskā sagatavotība un pētnieciskās iestrādes 
vēl no Krievijas laikiem. Viņa akadēmiskā karje-
ra izveidojās ļoti veiksmīgi. Doktora disertācijas 
rakstīšanas laikā partijas biedri sociāldemokrāti 
izgādāja viņam labi atalgotu sinekūru Nacionālā 
teātra direkcijā. 

1932. gadā Švābe aizstāvēja doktora disertāciju 
Livonijas senākās bruņinieku tiesības tiesību vēsturē, 
1936. gadā kļuva par pirmo Latvijas vēstures pro-
fesoru LU un piedalījās arī Latvijas Vēstures in-
stitūta dibināšanā, kļūdams par tā vicedirektoru 
1939. gadā. 

    
Daudzviet pirmais
Rūdolfam Blaumanim ir feļetons Vai un kā latvie-
tim izsargāties no dzejošanas? Klasiķis secināja, ka 
«tikai ārkārtīgi stipri raksturi no tās var atturē-
ties». Jūtīgs jauns skolotājs gleznainajā Vidzemē 
to nekādi nevarēja. Arveda Švābes pirmais dze-
jolis ar pseidonīmu H2O tika publicēts Valkas ne-
dēļrakstā Kāvi 1910. gadā. Vēlāk agrīnie dzejoļi, 
pārsvarā dabas dzeja ar dažiem sociāliem motī-
viem, apkopoti krājumā Klusie ciemi (1920). Ap to 
pašu laiku tapa arī pirmie stāsti. Komentējot ag-
rīnos literāros mēģinājumus, Švābe rakstīja: «Pa-
tiesību sakot, nezināju, ko un kāpēc rakstu. Jutu 
tikai nepārvaramu vajadzību izlādēt savas emo-
cijas un atlaist no atmiņu gūsta tēlus, kas bij ie-
slēgti manā pieredzē.» 

Švābes vietu latviešu literatūras vēsturē 
nodrošina viņa pilsētas dzeja un tās virsotne — 
Emīla Verharna (Emile Verhaeren, 1855—1916) sti-
lā rakstītā poēma Pilsēta, gūstekņa dziesma (1913). 
Švābe ir pamatoti uzskatāms par mūsu pirmo 
dzejnieku — urbānistu. Pilsēta viņa dzejā parā-
dās kā vilinātāja Delila, kas apmulsina un uzveic 
lauku milzi Samsonu, kam atliek tikai padoties un 
apjūsmot savas važas. Lai arī pilsētas dzejas krā-
juma nosaukums ir Bulvāri (1920), to Rīgu, «kur 
bulvāri kūp», viņš apdziedājis salīdzinoši maz. 
Viņa iedvesmas avots ir industriālā Rīga, kur ražo, 
kur krustojas dzelzceļa līnijas, kur ostā pārkrauj 
kuģus un bankās apgroza naudu. Pilsētas dzejas 
posms gan bija īss. Rīgas stacijā vērojot preču va-
gonus ar kara dēļ evakuējamo rūpnīcu tehniku, 
Švābem šķita, ka viņa dzejas varone gājusi bojā.

Par savu labāko prozas darbu Švābe uzskatīja 
romānu Darbs. Latviešu literatūrā nav daudz sa-

cerējumu, kuru darbība notiek muižā (Blauma-
nim, Valdim Staburaga bērnos, kur vēl?). Cik gan ir 
autoru, kas muižas dzīvi pazina? Viena vasara Pā-
les muižā, tās dzīves ritms, darbi un dažādi muižas 
darbinieku tipi un viņu attiecības ir tēlotas bērna 
acīm. Taču te arī līdzība ar Staburaga bērniem bei-
dzas. Galvenais varonis ir bērns — etnogrāfs, bērns 
— sociālists. Turklāt ir skaidrs, ka pastāvošā netais-
nā kārtība laukos ir jāmaina. Švābe ienīda dzimtās 
Lielstraupes muižu (un muižu vispār). Kad viņš 
iesaistījās 1905. gada revolūcijā, kādā sapulcē iz-
teicās, ka Lielstraupes muižu vajadzētu nodedzi-
nāt. To patiešām arī nodedzināja, gan bez jebkādas 
Švābes līdzdalības — viņš atradās pavisam citā Lat-
vijas pusē. Cita romāna vērtība ir valoda. Rakst-
nieks visu mūžu krāja vārdnīcas, tā bija viņa iemī-
ļota lasāmviela un rūpīgu, lai arī neprofesionālu 
studiju materiāls, viņš pierakstīja dažādiem nova-
diem raksturīgus neparastus, izzūdošus un arha-
iskus vārdus un aktīvi izmantoja tos savos darbos.

Maskavā studiju laikā aizsākās Švābes nopiet-
nā aizraušanās ar folkloru. Viņa vārdu dažkārt 
saista ar «socioloģisku pieeju», un tam ir savs pa-
mats — Švābes pirmās publikācijas par folkloras 
tēmu nosaukums ir Latvju dainas kā materiāls so-
cioloģiskai estētikai (1914). Socioloģija tajā laikā at-
radās bērna autiņos, tomēr, ja būtu jāraksta kāda 
«socioloģijas un antropoloģijas priekšteču vēstu-
re Latvijā», Švābes savrupais darbs būtu pelnījis 
vismaz dažas lappuses. Dažus viņa secinājumus 
latviešu folklorai un mitoloģijai veltītajos dar-
bos būtu vērts apspriest plašāk, savukārt ekstra-
vagantākos varētu arī apstrīdēt, taču Švābe ir un 
paliek nozīmīgs un daudz citējams autors. Tur-
klāt Arveds Švābe ir latviešu pirmais un viskon-
sekventākais «dirkemietis» — pārliecināts lielā 
franču sociologa Emīla Dirkema (Emile Durkheim, 
1858—1917) tradīcijas sekotājs.

Garīgo pasauli un visu, kas tai pieder, viņš in-
terpretēja kā sociālo attiecību un sociālās prakses 
projekciju. Krievijas periodā nostiprinājās divas 
viņam nozīmīgākās interešu tēmas latviešu tra-
dicionālās kultūras vēsturē. Pirmkārt, mitoloģi-
ja un reliģija, un «dzimtas satversme» jeb, mūs-
dienu valodā, radniecības sistēmu un ģimenes 
vēsture. Spilgtākie minēto interešu augļi ir raksti 
Latviešu Dievs un latviešu velns (1915), Ozols un liepa 
latviešu reliģijā (1920) un viņa pirmā monogrāfija 
Dzimts satversme (1921). Švābe mēģināja pierādīt 
totēmisma kā senas reliģijas formas pastāvēšanu 
(kas īsti neizdevās), eksogāmijas praksi senlatvie-
šu sabiedrībā (jau pārliecinošāk) un gandrīz visur 
saskatīja šķiru pretrunu atspoguļojumu (tajā lai-
kā Švābe vēl bija sociālists). Kopumā Švābes dar-
bošanās folkloristikā atsauc atmiņā izteikumu, 
ka dažu kļūdas ir interesantākas par dažu citu 
objektīvi nozīmīgākajiem sasniegumiem.

Paradums precēties
Arveda Švābes privātā dzīve ritēja starp emociju 
virsotnēm un bēdu ielejām. Viņa pirmā sieva Līna 



69

Rakstnieks, politiķis 
un vēsturnieks dendija 
veidolā. Arveds Švābe 
savā dzīvoklī Vecrīgā, 
Mazajā Minsterejas  
ielā 1. 1928.—
1929. gads. Foto — 
Latvijas Valsts vēstures 
arhīvs

Agita Misānevēsture Daudzskaldnis

Marija bija Švābes bijusī skolniece. Jaunajā Latvijā 
Līna atgriezās vēlāk nekā vīrs, un laulība vairs ne-
bija glābjama — Arvedu bija trāpījusi cita Amora 
bulta. Tas bija noticis kāda īpaši garlaicīga Pētera 
Zālītes (1864—1939) publiska priekšlasījuma laikā, 
kad Švābes acis bija liktenīgi sastapušās ar kādas 
nepazīstamas gaišmatainas dāmas acīm. Dāma arī 
bija precējusies. Viņu spontāni sācies romāns ar 
pārtraukumiem ritēja dažus gadus un iespaidoja 
dzejnieka jūtu pasauli daudz dziļāk un nopietnāk 
nekā jebkuras citas romantiskās attiecības. Kad 
mīļotā 1926. gadā nomira ar tuberkulozi, Švābe 
turpmākos 20 gadus pārtrauca rakstīt dzeju. 

Sirds satricinājums neatturēja Arvedu Švābi 
iesaistīties dēkā ar viņa drauga, rakstnieka Pāvi-
la Rozīša kundzi Antoniju. Viņa pameta ģimeni. 
Tikmēr Rozītis satuvinājās ar Līnu Švābi. Seko-
ja izskaidrošanās, asaras, nākšana ļaužu valodās 
un pamatīga depresija visām iesaistītajām pu-
sēm. Kamēr vīri apspriedās, kā samezgloto situā-

ciju risināt, Līna nošāvās. Antonija aizbrauca uz 
dzimto Liepāju un noslīcinājās. Švābe un Rozī-
tis gan nesanīdās, draudzība kļuva tikai ciešāka. 
Varbūt arī tāpēc, ka neviens kārtīgs cilvēks, izņe-
mot dažus tuvākos draugus, ar atraitņiem kādu 
laiku nesarunājās. 

Neilgi pēc traģiskajiem notikumiem Švābe ap-
precējās atkal — ar Helmu Strēlerti. Šīs laulības 
mūžs nebija ilgs, otrā Švābes kundze 1934. gadā 
nomira ar diloni. Pēc pāris gadiem par nākamo 
Švābes sievu kļuva viņas māsa Rudīte — dzej-
niece Veronika Strēlerte (1912—1995). Šī laulība 
izjuka kara laikā, trimdā abi devās atsevišķi un 
drīz saistījās ar jauniem dzīvesbiedriem. 

Drīz pēc kara Arveds apprecējās ar Loti Kaklē-
nu un, būdams jau krietni pusmūžā, kļuva par 
tēvu — vispirms piedzima dēls Andris Arvīds, tad 
meita Ieva. Jauno pārdzīvojumu iespaidā Švābe 
atsāka rakstīt dzeju. Atšķirtība no dzimtenes un 
pārdomas par tās rūgto likteni radīja dažus ļoti 
smeldzīgus dzejoļus, tēva jūtas — dažus ļoti gai-
šus. Radās jauni prozas darbi. Tomēr izira arī šī 
laulība. Par Švābes piekto dzīvesbiedri kļuva vēs-
turniece un dzejniece Lidija (Lija) Kronberga. 
Viņa bija kopā ar vīru līdz tā aiziešanai mūžībā 
71 gada vecumā. 

Nacionāli ieinteresēts
Švābem piemita spēja pārredzēt lielus laukumus 
un vienlaikus ievērot lielu daudzumu sīku deta-
ļu. Tas lieti noderēja, gan galvenā redaktora sta-
tusā rediģējot Latviešu konversācijas vārdnīcas dau-
dzos sējumus, gan Latvju enciklopēdiju trimdā, gan 
strādājot pie vairākiem Latvijas vēstures avotu 
izdevumiem. Vēsturniekiem vienlīdz bieži pār-
met gan «dzīvošanu pagātnē», gan atkarību no 
sava laika politiskās konjunktūras. Švābem var 
pārmest ideoloģisku pieeju datu interpretācijā 
— tieši interpretācijā, ne datu vākšanā vai analī-
zē. Savus agrīnos darbus, kur izmantoti folklo-
ras avoti, viņš rakstīja kā sociālists. 20.—30. gadu 
mijā, kad Švābe bija savu akadēmisko spēku piln-
briedā un tapa viņa nozīmīgākie pētījumi vēstu-
res jomā, jebkādu ideoloģiju iespaids bija salīdzi-
noši neliels. Politiskajai vēsturei Švābe pievērsās 
tikai pēc 1936. gada.

Švābes politiskos uzskatus varētu raksturot 
kā «pa labi no kreisajiem, pa kreisi no labējiem». 
Konkrētos jautājumos un arī konkrētos mūža 
posmos tie novirzījās tuvāk vienam vai otram 
flangam. Jaunībā viņš bija nacionāli ieinteresēts 
sociālists un aktīvs 1905.—1907. gada revolūcijas 
dalībnieks. Aktivitātes izpaudās mītiņu apmeklē-
šanā, skrejlapu izplatīšanā un marksistiskās lite-
ratūras lasīšanā. Neatkarīgās valsts sākumā Švā-
be piederēja pie sociāldemokrātu partijas labējā 
spārna, bet mūža otrajā pusē bija hrestomātisks 
nacionālists ne tikai formāli (kas gan cits varēja 
būt Latvijas vēstures profesors Latvijas Univer-
sitātē, kam vēl bija daudz citu atbildīgu amatu?), 
bet arī pēc savas visdziļākās sirds pārliecības… 
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un kādu drusciņu sociālists. Kaut vai savā dzī-
ves stilā — buržuāzisku, pilsonisku gaumi Švābe 
neizkopa, arī ticis pie naudas un amatiem. Viņš 
palika bohēmietis un brīvdomātājs. 

Savu ideoloģisko nostāju Švābe raksturoja kā 
«sociālā taisnībā pamatotu nacionālismu». Nav 
pamata šaubīties, ka viņš patiesi ticēja — labākā 
sabiedrības pārvaldes forma ir nacionāla valsts 
un vislabākā pieeja vēstures pētīšanai un rakstī-
šanai ir pievērsties tautas, ne zemes (teritorijas) 
vēsturei. Tā bija arī oficiālā, institucionāli atbal-
stītā pieeja vēstures interpretācijai, par kuras uz-
turēšanu Švābe kopā ar izglītības ministru Au-
gustu Tenteli (1876—1942) bija tieši atbildīgi. 

Nozīmīgākais, patiesībā teju vienīgais pro-
grammatiskais Švābes sacerējums par vēstures 
un ideoloģijas attiecību tēmu ir raksts Latviešu 
vēstures uzdevumi, kas iekļauts krājuma Straumes 
un avoti 2. sējumā. Tas iznāca 1940. gada sākumā. 
Interesanti, ka Švābe ar to nāca klajā tik vēlu. Tur-
klāt rakstu var lasīt ļoti dažādos veidos atkarībā 
no tā, cik daudz Ēzopa valodas lasītājs tur gribē-
tu saskatīt. Piemēram, ka vēsturniekam nevajag 
«noslēgties no dzīves, no sava laika lieliem jautā-
jumiem». Ja kāds to dara, viņa neatkarība ir tikai 
šķietama. Vai tas, ka ir neauglīgi noskaidrot fak-
tus, «kuru zināšana nav zināšanas vērta». Švābe 
apcer arī to, cik līdzīgi ir vēsturnieki un politi-
ķi. «Vēstures un politikas attiecībām jābūt nevis 
subordinētām, bet koordinētām,» viņš rakstīja. 
Vai tas bija kolēģiem adresēts tiešs pamudinā-
jums strādāt politiskajam pasūtījumam? Kapitu-

lācijas raksts? Brīdinājums? 
Atsevišķu uzmanību pelna Švābes attiecības ar 

Ulmaņa režīmu. Viņš nebija starp pirmajiem, kas 
metās cildināt apvērsumu un «atjaunoto 15. mai-
ja Latviju». Un arī turpmāk nebūt netiecās piemi-
nēt Ulmani katrā vietā, kur vien iespējams. Tieši 
Ulmanim viņš veltījis tikai trīs nelielus rakstus, 
patiesībā vienu rakstu trijos variantos ar nelie-
lām izmaiņām. Tas sacerēts saistībā ar Ulmaņa 60 
gadu jubileju un satur dažus vispārīgus Ulmaņa 
citātus, piemēram, aicinājumu ieklausīties vēstu-
res soļos. Švābe īpaši uzsvēra, ka norādījumam 
Latvijas Vēstures institūtā pētīt vēsturi «nacionā-
lisma un patiesības garā» ir likuma spēks — tas bija 
ietverts institūta likumā (ne likuma, ne institūta 
statūtu rakstīšanā paši vēsturnieki nebija pieda-
lījušies). Švābe nebija ne režīma apoloģēts, ne arī 
disidents. Drīzāk konformists, kas sadzīvoja ar 
režīmu un deva ķeizaram, kas ķeizaram pienācās. 
Nav liecību, ka viņu par to būtu mocījusi 
sirdsapziņa. Bet pirmo akmeni lai met tas, kurš 
nekad nav mēģinājis sadzīvot ar kādu režīmu. 

Noklusēts un mazzināms
Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā Švābi atlaida 
no darba Latvijas Universitātē, tomēr apstiprinā-
ja Vēstures krātuves direktora amatā. Tapa ese-
ja Vēsture kā tautas garīgo spēku avots, kuras ma-
nuskripts glabājas Arveda Švābes lietā Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā.1 Nav zināms, vai un kur 
autors vēlējās to publicēt. Iespējams, skarbajos 
apstākļos Švābem atkal radās iekšēja nepiecieša-
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Divas latviešu kultūras 
personības trimdā — 
Andrejs Johansons un 
Arveds Švābe vilciena 
logā. Stokholma, 1954. 
gads. Foto — H. Kliger, 
Rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājums

Fragmenti no Arveda 
Švābes esejas «Vēsture 
kā tautas garīgo spēku 
avots»

«Vēsturnieki nepazīst nekādus likumus, kas 
ļautu secināt par nemitīgu augšupeju, par tuvo-
šanos tūkstošgadīgai miera valstij, par sapratnī-
gu gala mērķi. Ja netiešā nozīmē var runāt par 
kādu vēstures likumu, tad tikai par to, ka tau-
tu likteņus nenosaka ne viņu kultūras aug-
stums, ne viņu sniegumi zinātnēs un mākslās, 
bet gan ļoti robusti spēki, kas atzīst vienīgi karu 
kā pēdējo instanci tautu attiecību kārtošanā.» 

«[..] sabiedrība grib zināt ne tik daudz, no ku-
rienes mēs nākam, bet galvenokārt to, kurp 
mēs ejam. Vai tiešām Eiropa iet pretim sa-
vam galam, un tai nav vairs nekāda uzdevu-
ma, nekādas dievišķas sūtības nākotnes priek-
šā? Paliekot atklātam pret sevi un sabiedrību, 
vēsturniekam uz to jāatbild, ka pasaules vēstu-
res jēga ir noslēpums ne vien viņam, bet arī vi-
siem citiem zinātniekiem, filosofiem, morā-
listiem un reliģiju dibinātājiem. Vēl joprojām 
tas ir tikai ticības, ne zināšanas priekšmets.»  

«Katrai tautai, kas sevi apzinās kā nāciju, t.i., 
likteņa kopību, šis senču kults un pagātnes die-
vināšana dod spēku ne vien dzīvot, bet arī ticību 
labākai nākotnei. Tās ir tās vēstures akropoles un 
varoņu gatves, kur tauta glābjas nestundā. Tāpēc 
katrs, kas apzinīgi vai neapzinīgi grauj tautas ti-
cību viņas pagātnes varenībai, aizcērt saknes nā-
cijas dzīvības kokam.

Tāpat kā moderna cilvēka individuālā dzīve būtu 
nabaga un bēdīga, ja tai nebūtu nekā no romantis-
kās aizraušanās, tā necienīga izturēšanās pret tau-
tas pagātni ir kaitīga un nosodāma. Bet šī pietāte 
pret pagātni nedrīkst izvērsties smieklīgā māla elku 
pielūgšanā vai pat centienos apzeltīt tos no jauna, 
lai atkal celtu tiem dieva namus un altārus.

Katrs vēsturiskais laikmets ir vienreizīgs un tā-
tad neatkārtojams; pat iedomātam varoņu lai-
kam bija savi trūkumi un liktenīgas kļūdas, kāpēc 
būtu aplam kāda vēstures posma idejas un iestā-
dījumus uzskatīt par nepārkāpjamu normu vai 
pat politisku dogmu tagadnes veidošanai.»

«Tas ir mūsu zemes ģeogrāfiskais likte-
nis, kas visiem mūsu politiķiem neatkarīgi 
no tautības un rases visos laikos stāda vienus 
un tos pašus ārpolitiskos jautājumus, ko var 
apvienot divās tēzēs: būt par tiltu vai barjeru 
starp Rietumiem un Austrumiem. Šo tilta vai 
barjeras politiku mēs nevaram izvēlēties pēc sa-
viem ieskatiem, bet to valdonīgi diktē tā vēsturis-
kā situācija, kurā igauņiem, latviešiem un leišiem 
nākas dzīvot.»

mība rakstīt par to, kas nodarbināja viņa prātu, 
lai izlādētu uzkrāto emocionālo un intelektuālo 
spriedzi. Eseju varētu uzskatīt par vēsturnieka 
testamentu, lai arī jāpatur prātā, ka teksts ir tu-
vāks daiļliteratūrai nekā zinātnei. Tā veltīta pār-
domām par vēsturnieka darba jēgu un visas Eiro-
pas un latviešu tautas iespējamo nākotni pēc kara.  
Padomju laikā Arvedu Švābi, saprotams, dē-
vēja par latviešu buržuāzisko nacionālistu2, 
gan viņa literārie, gan zinātniskie darbi no-
zuda no bibliotēkās brīvi pieejamo grāmatu 
plauktiem. Tāpat kā citu padomju režīma no-
klusēto kultūras darbinieku devums, tie at-
griezās apritē līdz ar valsts atjaunošanu, taču pa-
lika lielākoties nozares speciālistu interešu lokā.  
Švābes nozīmi nacionālās vēstures rakstīšanas 
tradīcijas izveidē Latvijā, kas turpinājās arī 
trimdā pēc Otrā pasaules kara, ir grūti pārvērtēt. 
Gan par viņa pieeju aplūkot Latvijas vēsturi no 
latviešu skatpunkta, gan par konkrētiem secinā-
jumiem tiesību vai agrārajā vēsturē var strīdēties, 
bet nekādi nevar ignorēt. Turklāt, lai ko Arveds 
Švābe pētītu, viņu allaž vadīja patiesa un kaislīga 
vēlēšanās izzināt savas tautas vēsturi laikabied-
riem neierasti plašā kontekstā. Ê

1 LVVA, 7118. fonds, 1. apraksts, 1. lieta, 14.—22. lpp.
2 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. 3. sējums. Rīga: 
Zinātne, 1970. 474. lpp. 
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eseja

«Es piekrītu, ka detektīvs nav nekāds filozofisks 
romāns, tieši tāpat kā «Zaporožecs» nav «Ferāri». 
Nu un tad? Vai tāpēc vairs neražosim «Zaporože-
cus» un visi ciešās rindās skriesim pārsēsties uz 
«Ferāri»?»1 Tā nekaunīgajam televīzijas raidījuma 
vadītājam Ulanovam romānā Es nomiru vakar jau-
tā izmeklētāja un rakstniece Tatjana Tomiļina, šajā 
epizodē, visticamāk, verbalizējot savas radītājas — 
krievu detektīvromānu autores Aleksandras Ma-
riņinas — uzskatus. Un neaizmirstamā Taņa tur-
pina: «Ja jums nepatīk detektīvromāni, es labprāt 
par to ar jums parunāšu un uzklausīšu jūsu pre-
tenzijas pret žanru. Taču tas nenozīmē, ka jums ir 
tiesības piedēvēt sliktu gaumi cilvēkiem, kuriem 
šai jautājumā ir citas domas.»

Romāns Es nomiru vakar sarakstīts 1999. gadā, 
un kopš tā laika, šķiet, postpadomju literārajā 
telpā valdošais viedoklis par detektīvromāniem 
kā otrās šķiras literatūru sāk lēnām izzust. Taču, 
kaut arī detektīvromānus sāk uztvert kā līdzvēr-
tīgus citu žanru literatūrai (un to apstiprina fakts, 
ka tie arī Latvijā kļūst par akadēmiskas izpētes 
objektu), joprojām aktuāls tomēr paliek jautā-
jums: kas detektīvromānos mūs tik ļoti valdzina, 
ka esam gatavi ziedot laiku, lai iedziļinātos kārtē-
jā Erkila Puaro, Harija Hola, Nastjas Kamenskas 
vai Annas Elizabetes gaitās?

Pirmais un noteicošais iemesls šim valdzināju-
mam, domājams, slēpjas mūsu augstajās domās 
par sevi. Detektīvromāns vienmēr piedāvā risināt 
mīklu — turklāt ne tikai galvenajam varonim, bet 
arī lasītājam. Izaicinājums pārbaudīt savu atjau-
tību, aizsteigties priekšā literārajam tēlam, uzmi-
nēt atrisinājumu, pirms to atklāj autors — vilino-
ša iespēja! Protams, parasti mums tas neizdodas. 
Tāpēc jau detektīvromānu autori savu varoni 
— izmeklētāju — bieži vien apveltī ar pārcilvēka 
iezīmēm, sākot no Ogista Dipēna psiholoģiskās 
izveicības, Šerloka Holmsa «dedukcijas spējām» 

līdz mis Mārplas cilvēku pazinējas talanta, Er-
kila Puaro «mazo pelēko šūniņu» spožajiem uz-
dzirkstījumiem un tā tālāk — viņi visi ir rakstnie-
ku augstā dziesma cilvēka intelektam un spējai 
pacelties virs vidusmēra pūļa. Spējai, kādu ļoti 
gribētos iemantot arī lasītājam — vai vismaz ap-
brīnot patiesi elegantus šī intelektuālā lidojuma 
demonstrējumus romāna lappusēs. 

Otrs iemesls, kāpēc detektīvs vilina, ir tas pats 
vecais, labais un jau citu žanru ekspluatētais mo-
delis, kurā norit filozofisko kategoriju — labā un 
ļaunā — sadursme un kurā labajam jāuzvar vai 
vismaz skaidri jādefinē sava pozīcija. Atšķirībā no 
realitātes, kurā bieži svārstāmies «pelēkajā zonā», 
detektīvstāsts piedāvā pasaules skatījumu, kurā 
jau no paša sākuma ir saprotams, kurā pusē no-
stāties. Tiesa, mūsdienu detektīvromānu autori 
arvien vairāk iedziļinās ne tikai noziedznieka ķer-
šanas metodikā, bet arī tā psihes procesos: lasītā-
jam ir interesanti vērot šauro robežu starp atļau-
to un aizliegto, apjaust faktorus, kas liek izdarīt 
noziegumu. Taču modelis «labais pret ļauno» ļauj 
apgalvot, ka detektīvam piemīt spējas strukturēt 
lasītāja domāšanu noteiktās kategorijās. 

Trešais iemesls detektīvromānu popularitātei ir 
fakts, ka detektīva formāts ir ļoti pateicīgs tam, lai 
autors sniegtu savu komentāru par sabiedrībā ak-
tuālām tēmām. Lasītāju vilina gan iespēja uzzināt 
informāciju par sfērām, ar kurām ikdienā nesasto-
pamies, — kriminālmeklēšanu, tiesu sistēmu, no-
ziedzīgo pasauli un citām «aizkadra» jomām —, gan 
iespēja vērtēt autora talantu sadzīviskas vides attē-
lojumos. Tieši tāpat kā fantāzijas žanrā nepietiek ar 
to, ka tiek attēlota maģiskā pasaule — ir jābūt kaut 
kam pazīstamam, uz kā lasītājs varētu «atsperties» 
un identificēties —, arī detektīvromānā ir jābūt ne 
tikai elpu aizraujošiem dedukcijas paraugdemons-
trējumiem, bet arī pazīstamai videi. Mis Mārplas 
cilvēkpazīšanas vingrinājumu neatņemams fons 
ir Anglijas mazpilsētas ainava, Nastjas Kamenskas 
darbošanās norit 90. gadu Maskavas haotiskajā 
vidē. Šī paša iemesla dēļ detektīvromānu autori 
pieliek pūles, lai «identificētu» ne tikai vidi, bet arī 
varoņus — piešķir saviem varoņiem vājības, kas la-
sītājam liek tos uzlūkot kā cilvēkus, nevis intelek-
tuālus pusdievus. Šerloks Holmss no izmeklēšanas 
brīvajā laikā spēlē vijoli un (padomju izdevumos 
šis fakts gan nereti notušēts) lieto neatļautas vielas. 
Erkils Puaro ir smieklīgi norūpējies par savu ārie-
ni. Nastja Kamenska no rītiem nespēj piecelties un 
nemitīgi dzer kafiju. Šādus mēs viņus — savus ģē-
nijus — pazīstam, un šādiem viņiem mēs piedodam 
intelektuālo pārākumu. 

Mūsdienās, kad ikdienas dzīve arvien vairāk 
«virtualizējas», labi uzrakstīts detektīvromāns 
piedāvā alternatīvu realitāti, kas var aizpildīt ga-
rīgo un emocionālo vakuumu. Tas piedāvā prāta 
vingrinājumus komplektā ar atslābināšanās ie-
spēju, kuru rada droša distance no romānā ap-
rakstītā. Un ar šo neatvairāmo kombināciju tas ir 
ienācis literatūrā uz palikšanu. Ê
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1Aleksandra Mariņina. 
Es nomiru vakar. Rīga: 
Tapals, 2000. 222.—223. 
lpp. Citātā saglabāta 
tekstā lietotā rakstība.


