
1

ievads

Klajā nācis žurnāla Domuzīme otrais numurs.
Jaunā žurnāla parādīšanās martā radīja in-

teresi lasošajā sabiedrībā, un mēs turpinām ie-
sākto. Šajā numurā atradīsit gan jaunu autoru 
vārdus un tekstus, gan to tēmu turpinājumu, ko 
uzskatām par svarīgām latviešu kultūras pagāt-
nē un tagadnē.

Cerams, īsprozas cienītāji būs patīkami pār-
steigti par jauniem vārdiem un jauniem darbiem 
latviešu prozā, kas lasāmi jau tūlīt, pāršķirot šo 
lappusi. Pārsteigumu ierastajiem priekšstatiem 
varētu radīt arī ieskats latviešu literatūras kla-
sikā — šajā reizē piedāvājam literatūrzinātnieka 
Viestura Vecgrāvja izvēlēto Jāņa Poruka nove-
li, atklājot citu rakstnieka prozas šķautni. Kla-
sikas atgādinājumu izjūtot kā savu pienākumu, 
vēlamies kopt šo tradīciju, iekļaujot tās lokā arī 
tekstus, kas pieder mūsu tautas intelektuālā 
mantojuma pūram. Izceļot rakstnieku Augustu 
Deglavu kā sava laikmeta publicistu, piedāvā-
jam vēsturnieka pārdomas par Deglava apcerē-
jumu, kas veltīts latviešu sabiedrības attīstībai 
19. gs. otrajā pusē.

Dzejas lapās ar prieku piedāvājam tikko Li-
teratūras gada balvu saņēmušā Ulža Bērziņa 
jaunākos dzejoļus, kā arī Annas Fomas, Arta 
Ostupa un Toma Treiberga dzejkopas. Atdzejā 
Māris Salējs iepazīstina ar poļu neoklasicisma 
dzejas pārstāvi Leopoldu Stafu. Kā atzīst atdze-

jotājs, Stafa neordinārajā poētikā bija krietni 
«jāielasās».

Atceroties, ka dzīvē robeža starp «toreiz» un 
«tagad» mēdz būt citāda nekā uz papīra, turpi-
nām tēmu par pagātnes pārvarēšanu, skaidro-
jot to, kā līdzīgi procesi noritējuši citviet. Divos 
materiālos — intervijā ar vācu literatūrzinātnie-
ci Astrīdu Kēleri un rakstā par denacifikāciju — 
aplūkota Vācijas vēsture pēc Otrā pasaules kara 
un aukstā kara beigām. Pagātnes pārvarēšana, 
tāpat kā dzīve vispār, vienmēr saistīta ar morālu 
izvēli un atbildības uzņemšanos, un par to savā 
rakstā reflektē režisore un rakstniece Kristīne 
Želve, sasaucoties ar kultūras pētnieces Dag-
māras Beitneres–La Gallas apceri par vēstur-
nieku Pēteri Krupņikovu. 

Apaļā galda diskusijā runājām par lasīšanu, 
iezīmējot situāciju pēc ekonomiskās krīzes, kas 
saasina jautājumu: vai līdztekus vispārējai si-
tuācijai lasīšanas paradumos lasītāju interese 
tieši par latviešu literatūru atbilst tās objektīva-
jai kvalitātei, un vai ir izmantotas visas iespējas 
gan grāmatniecības nozares atbalstam, gan la-
sīšanas veicināšanai? Cilvēka dzīve pastāv va-
lodā, ko lietojam ierasti un ikdienišķi, valodas 
vide veido mūsu domāšanu un pasaules uztve-
ri. Tādēļ par latviešu valodas problēmām no pa-
domju pagātnes mantotajā divvalodības situāci-
jā raksta valodniece Vineta Poriņa.

Dzīvojam pasaulē, kur notikumi ir savstar-
pēji saistīti. Eseju Domuzīmei uzrakstījis ukraiņu 
dzejnieks Jaroslavs Minkins, raksturojot paš-
reizējo dzīves izjūtu Ukrainā kā dzīvi ar «aiz-
turētu elpu». 

Turpiniet lasīt! Ê
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Osvalds Zebris ir 
stāstu krājuma un divu 
romānu autors, 2011. 
gadā guvis Latvijas 
gada balvu literatūrā 
nominācijā Spilgtākā 
debija. Strādājis par 
žurnālistu un redaktoru 
laikrakstā Diena un 
NRA, žurnālā Kapitāls, 
vadījis portālu www.
kulturasdiena.lv. 

2014. gada sākumā, pirms sāku rakstīt šo stās-
tu, pat prātā nevarēja ienākt, ka pēc gada par 
mūsu galveno aktualitāti būs kļuvušas nevis 
ekonomiskas problēmas, bet karš tuvos kaimi-
ņos. Ka Eiropā būs notikusi jauna okupācija un 
kā viens no agresora mērķiem tiks minētas arī 
Baltijas valstis. Ka vārds «karš» būs atgriezies 
mūsu ikdienā nevis Pirmā vai Otrā pasaules 
kara piemiņas kontekstā vai saistībā ar noti-
kumiem Afganistānā, Izraēlā, bet runājot par 
potenciāliem draudiem mums pašiem.

Viens no pasaulē ietekmīgākajiem stratē-
ģiem militārajā jomā Džūlians Lindlijs–Frenčs 
intervijā žurnālā Rīgas Laiks (2014. g. novembra 
numurā) mūs iedrošina, sakot, ka NATO no-
teikti izturēs t.s. Rīgas testu, proti, mēs varam 
paļauties uz palīdzību militāra konflikta gadī-
jumā. To esam dzirdējuši vairākkārt. Jautājums 
— par kāda veida palīdzību un potenciālo noti-
kumu attīstību mēs runājam?

Lindlijs–Frenčs saka: «NATO ir aizsardzī-
bas, nevis uzbrukuma alianse — ir nepiecie-
šams tas, ko sauc par dziļo aizsardzību.» At-
bildot uz jautājumu, kāpēc Latvijai jāpērk no 
britiem simt vecu tanku, viņš stāsta, ka šiem 
tankiem būtu jāpalēnina uzbrucēja virzīšanās 
uz priekšu. Tātad runa ir par atkāpšanās ceļu, 
un Latvijas loma šajā ceļā ir būt laukumam, 
kuram pāri iet kāds iedomāts uzbrucējs.

Paldies Dievam, tās ir tikai hipotētiskas pār-
domas, un arī kara forma ir mainījusies tiktāl, 
ka tā robežas ir teju nemanāmas. Taču atkāp-
šanās un bēgļu gaitu pieminēšana liek domāt 
par ļoti skarbu un sāpīgu mūsu tautas pieredzi 
— iziešanu no savas zemes. Palikt dzīvam, pa-
liekot cilvēkam, ir šāda laika lielākais varoņ-
darbs.

Stāstā izmantota 1944. gada bēgļu gaitu da-
lībnieka Konstantīna Sventecka atmiņas, kas 
apkopotas izdevumā Uz dzīves rata (pierakstīts 
1944.—1946. g., izdots 1995. g.). Ê

Autors

Noskrējuši prāvo gabalu no sētmales līdz sie-
na šķūnim, mēs palecamies kā divi kumeļi un ar 
visu sparu triecamies pelēkajā sienā tā, ka nograb 
— skaļi un tālu — cauri mūsmāju pagalmam, līdz 
mežmalas krēslai, prom pa mirdzošiem sliežu 
līkumiem līdz pašai Rēzeknei. Aizgūtnēm sme-
jamies, kūpam, šķūņa pažobelē vēl nenokusis 
sniegs, noliecos pēc munīcijas, pazaudēju mici 
un acumirklī dabūnu spēcīgu belzienu pa pa-
kausi.

— Viss, viss, es padodos, — Kazimirs izgrūž 
caur smiekliem, bet drošības pēc atkāpjas, pa-
ceļ rokas.

Dodu pretī, bet pagalam greizi — lādiņš aiziet 
pārāk augstu, tad izšķīst sīkā slapjumā pret dub-
ļainiem baļķiem, kas vakar savilkti no meža. 
Šogad daudzi mūsu pusē taisās uz būvdarbiem. 
Pakāpies uz viena no resnajiem kokiem, spalgi 
ierejas Žuks — bažīgi skatās te uz mani, te Ka-
zimiru, viņš sauc mūs pie miera, pirms esam ie-
karsuši.

— Zaļā ceturtdiena tevi glābj un tikai, — ne-
gribu izrādīties par pievārētu. Izdauzu slapjo 
sniegu no cepures, un mēs šļūcam uz kūts pusi. 
Gar apaļajiem akas akmens sāniem, vītolu sēts-
vidū, tad abi reizē iesmejamies — Bērtulis klapē 
ar savu milža nagu pa koka vārtiņiem aizgaldā. 
Gaida.

— Nu, Bērtīt, bērīti manu, — Kazimirs mani 
kaitina. Viņš ir garāks un var pirmais izkasīt 
mīksto baltumu pieres viducī. Tad zirdziņš no-
liecas arī pie manis, kustīgās lūpas savelk sevī 
visu mīkstā siena vīstokli, Bērtulis paklanās un 
sveic mūs ar vēl vienu spērienu.

— Re, ēdienu viņš labāk ņem no manis. Tas 
rāda, kurš īstais saimnieks, — lai arī trīs gadus 
jaunāks par Kazimiru, es ne solīti nepiekāpšos 
Bērtuļa lietā. Tā esmu cieši nolēmis un pie tā 
krampīgi turos.

— Ko? Redzēsim vēl, kuru viņš pirmo ņems 
uz muguras. Derībās jau tu ar mani neiesi, ko?

— Kāpēc neiešu? Lai iet. Uz ko?
— Desmit... nē, divdesmit minūtes Mežareju 

kapsētā, pusnaktī. Un četras reizes nozvanīt.
— Ar mieru. Zvana striķi aizsniegsi? — rādu 

Kazim baltus zobus.
Mēs satrūkstamies visi trīs, govis ar joni ie-

zveļas aizgaldā — divi, trīs, četri, septiņi vareni 
grāvieni gāžas pāri mūsmājām. Klusums. Gai-
du zibeņa gaismu, bet nekā. Kad pāri pagalmam 
diebjam uz istabu, skan jau nākamā tumšo grā-
vienu sērija. Tēvs ar krusttēvu Aleksandru iz-
nākuši uz lieveņa un lūkojas pāri mežmalai. 
Bumbošana turpinās kādas divas stundas, mā-
jinieki kā apjukušas skudras tekalē no ķēķa is-
tabā, uz pagalmu un atpakaļ, alus darīšana pa-
likusi pusratā. Bumbvedēju tranu bars aizdūc 
mums pāri, ausīs vēl ilgi zum no spēja klusuma.

Krietnā naktī, sētsvidū vērojam, kā sārta gais-
ma ceļas virs Rēzeknes. Vispirms tikai atspulgs, 
kas top aizvien spodrāks un plešas platumā, 

Osvalds Zebris

Stāsts

Bērtulis
proza
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daži gaišāki stabi kā sveces aiziet debesīs.
*
Zaļā ceturtdiena atnāk ar aukstu un dzidru 

rītu. Tēvs viens pats izvelk lielos ratus no šķūņa, 
sparīgi nomet ilksis un māj, lai nāku talkā. Viņš 
iesvilpjas pa savai modei, kas ir tikai man un 
Kazimiram domāts svilpiens — esam solīju-
šies, ka atsauksimies šim saucienam, lai kur mēs 
būtu. 

— Taisies nu, noskriesim uz pilsētu, kamēr vēl 
var, — tēvs izvelk papirosu no kuplajām ūsām, 
rāda uz Rēzeknes pusi. Neskaitāmi dūmu sta-
bi sastinguši iet augšup un iestieg pelnu pelēkā 
mākonī. Kazimirs, lepns kā gailis, ved Bērtuli 
ārā no kūts.

— Gatavojies uz kapu būšanu un zvanīšanu. 
Nupat es biju Bērtim mugurā, — šis lielās.

Kā tad, tā nu ticēšu. Atmetu ar roku, kā mam-
ma dara, kad nav vaļas ar mums runāt, un ne-
atbildu nekā.

Slapjais pavasaris ceļu izmīcījis knapi brauca-
mu. Bērtim slīd kājas. Jo tuvāk nākam Rēzeknei, 
jo gausāka ir kustēšanās — armijas transports 
triecas pretī un garām. Pie pilsētas redzam pir-
mos postījumus — pamatīgas bedres, labi pazīs-
tamas mājas sakapātas drupās, ceļmala viscaur 
vienās koka un stiklu šķēpelēs, sagāzušies koki 
un telefonu stabi. Deg. Lielāka karaspēka daļa 
pašlaik stumjas ārā no pilsētas, un, kamēr šie 
soļo, mēs kvernam maliņā. Starp krāsmatām 
skatam pēkšņi iznirst slaida ābelīte, tad nāk re-
dzams arī pats saimnieks, kurš stiepj nupat iz-
rakto kociņu uz vezumu, saudzīgi iegulda to ra-
tos pa virsu miltu maisiem un palagos iesietiem 
saiņiem, saknes apsedz ar tumšu deķi.

Rēzeknes radi jau gaida — viņu vezums ir pie-
blīvēts līdz priekšnama jumtiņa korei, vēl viens 
mantu krāvums gaida sētsvidū. Divas reizes 
griežamies atpakaļ, līdz visas trīs mūsu radu ģi-
menes ar kādu kriksi no iedzīves ir nogādātas 
mūsmājās. Vakarā pēc pirts eju cauri piesvīdu-
šajām istabām — ļaudis, pagājušās nakts izbī-
li pārdzīvojuši, nu sajūt mānīgu atvieglojumu. 
Alus padara valodas skaļas un pārliecinātas. 
Dažu nedēļu laikā krievs tikšot atspiests atpa-
kaļ, jo angļi jau solījušies nākt un Baltiju dabūt 
tīru. Pusnaktī, kad mums pāri rūc kārtējais lid-
mašīnu spiets, sirdsmiers izplēn. Zenītartilēri-
jas atgaiņāti, lidotāji met plašu loku ap Rēzekni 
un izgāž savu kravu nomalēs — mums paveicas, 
uguns un dūmu gredzeni iegriežas tuvāk un tā-
lāk, bet šai pusē kopā nesaslēdzas.

Lieldienu naktī mūsu pagalmā kopā sanā-
kuši četru ģimeņu cilvēki — abi mammas brā-
ļi Jāzeps un Donāts ar savējiem un tēva brālis 
Aleksandrs. Samiegojies es klusītēm steberēju 
gar platajām mugurām — ar lieliem un maziem 
mūsu kopā ir divdesmit un trīs. 

*
Pamest savu vietu. Ikdienu pamest, no savas 

sakņotnes atgriezties, izravēties, palikt ar pli-
kām saknēm bez zemes.

Izejam no savas sētas kā pēdējie — Bērtulis 
apstājas, tēvs piesien ratiem divas gotiņas un 
dažas aitas. Četri mūsējo vezumi jau kārpās 
augšup pa pielijušo ceļu, bet mēs aizvien vēl 
sētā. Tēvs ar Kazimiru attaisa laidara vārtus un 
aizgaldus, lai lopiņi skrej katrs savā vaļā. Žuks 
šorīt rej bez mitas un mētājas pa sētu, bada ar 
purnu mums kājās.

— Paiesimies kādu strēķīti. Un tad, gan jau at-
kal atpakaļ... pie darbiem, — tēvs pagriež mugu-
ru, notupstas un bužina Žuka plato galvu, pavi-
sam tuvu sunim pieliecies.

Mūsu draugs tek kādu brīdi līdzi, tad apstājas, 
atskatās vienu ķepu pacēlis un nokārtu galvu ti-
pina atpakaļ. Paliks. Daži no kaimiņiem skatās 
no savām sētām uz mūsu pajūgiem, met ar roku, 
pārmet gaisā krustiņu. Donāts un Jezups skubi-
na palicējus neticēt muldēšanai par labvēlīgām 
pārmaiņām padomju iekārtā un posties līdzi.

— Jo lielāka būs mūsu kopa, jo ilgāk noturēsi-
mies, tālāk tiksim.

— Kā tad, — Donātam met ar roku Kaulaču Zi-
gis. — Man piebūve iesākta, koku no meža sa-
vilkts, kudī... puikām alus ielikts. Kur tad aiz-
skriesit? Pret jūras malu atdursities un tad?

Palicēju uzrunāšana nesokas arī citur — dau-
dzi paliek pie mājām. Atstāt savus laukus un 
zemi nav viņu varā. Dziļi ieaugusī sakņotne ir 
plaša un sazarota, tā ir sirdīs, tas ir tas mūsu gai-
šums, kas skan: «Visapkārt egļu meži, vidū gaiša 
tautas pils.»

Pēc nedēļas gājiena un vēl nedēļas ciemoša-
nās pie mammas radiem Rikavā esam aizmuku-
ši tikai kādus 30 kilometrus uz Madonas pusi. 
Mūsu kolonnā jau ir 17 bēgļu vezumu, katram 
piesieta vismaz viena govs, dažiem arī pa kādai 
aitai. Pirmās naktis bijām pārlaiduši pie tuvāk 
un tālāk zināmiem saimniekiem siena šķūņos, 
kur gulēšana ir labu labā. Bēgļu skaitam augot 
un ejot tālāk, ar naktsmājām kļūst grūtāk. Pa-
gājušajā naktī zem šķūņa jumta varēja tikt sie-
vietes ar mazākajiem bērniem — pārējie pirmo 
reizi palikām zem klajas debess savos vezumos. 
Vakarā uz ugunskura pusi no mežmalas iznāk 
četras saimnieku atstātas govis — nekustīgi tās 
stāv un blenž labu brīdi, gari iemaujas, tad pa-
griežas un rāmi brien atpakaļ silā.

Naktī atkal sāk līņāt, un pret rītu esam slap-
ji līdz kaulam. Lielie no rīta pie tējas sev pielej 
spirta šļuku, mēs tiekam pie cita sildīšanās avo-
ta — krusttēvs Aleksandrs no kāda saimnieka 
nopircis trīs velosipēdus. Kazimirs, es un mūsu 
brālēns Jānis tiekam iecelti par izlūkiem un mi-
namies pa priekšu, lai līdz vakaram sameklētu 
naktsmājas. 

Mūsu garajai kolonnai ir laimējies — kna-
pi esam izsprukuši pirms ceļa slēgšanas armi-
jas atkāpšanās vajadzībām. Vācieši skubina zir-
gus, lai no galvenā ceļa ātrāk varam nogriezties 
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Ilustrācija —  
Krišs Salmanis

kādā mazākā. Saule pakāpusies krietnā augstu-
mā, ceļš pamazām sāk celties kalnup, un mūsu 
zirgi jāskubina aizvien uzstājīgāk. Tomēr esam 
spiesti apstāties, jo Aleksandra zirdziņš smago 
vezumu vairs nejaudā vilkt. Mans tēvs, Jāzeps, 
Donāts un abi viņa vecākie dēli stājas aiz ratiem 
un stumj tos līdz pat kalna galam. Vācieši šau-
dās gar mums un brēc, lai kustamies ātrāk, citā-
di triekšot nost no ceļa tepat mežmalā. Otrpus 
kalnam sastopamies ar jaunu uzdevumu — jā-
tiek garām no iepriekšējās bēgļu kolonnas atpa-
likušai saimei, kas velkas vēl lēnāk par mums.

— Saimniek, vai nepamuksi malā? — Jāzeps 

moži uzsauc tūļīgajiem braucējiem, bet šie kā 
kurli — nedz atbild, nedz pamet uz mums ska-
tu. Pietūcis paps sēž uz sava vezuma un smē-
ķē. Divi meitieši tuntulē aiz čīkstīgajiem ratiem, 
mazākais augums ievīstīts rūtainā segā, bet otra 
stenēdama uz pleciem nes smagu kažoku. Aiz 
viņām dubļaino ceļu stampā divas brūnaļas un 
trīs tuklas aitas.

Garākā līkumā iegriezies, ceļš top platāks, un 
mēs beidzot ejam šiem garām. Rādās, ka vecis ir 
iesnaudies, viņa smagnējā galva zvārojas līdz ar 
ratu šūpošanos, maza auguma zirdziņš, puse no 
mūsu Bērtuļa, velk pajūgu ar tik zemu noliektu 

proza
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galvu, ka lielāki dubļu šļaksti no mūsu ratiem 
ķer zirģeļa purnu un brūnās krēpes.

— Kilo sviesta un pusstopu, — vecis pēkšņi ie-
rēcas un ar strupu pirkstu rāda uz Bērtuli.

— Ē, speķa klancis vēl klāti, — viņš nav ap-
mierināts ar mūsu klusēšanu un sāk neganti 
plīkšķināt grožus pa sava zirdziņa sāniem. Te 
skrienas divi gliemeži, bet mūsu gājiens tomēr 
ir spraigāks, un nejaukais vecis paliek aiz mu-
guras.

Vakarā, kad esam piestājuši pie šai naktij no-
skatīta šķūņa, atkal viņus redzu. Pats sēž kā sē-
dējis vezuma galā, bet pajūgu velk cits zirgs — 
tikpat liels kā Bērtulis, tikai gandrīz balts. Abas 
sieviņas ar govīm un aitām ir atpalikušas, pēc 
desmit minūtēm viņas apstājas pie mūsu pagrie-
ziena un mazākā nāk lūgt pajumti. Ja šķūnī var 
satilpt divdesmit trīs, tad vēl diviem vieta atra-
dīsies, moži saka tēvs un dod abām ceļiniecēm 
maizes gabalu. Par saimnieku viņas neko mums 
stāstīt negrib, bet veco zirgu esot atstājuši mež-
malā pie bērza piesietu.

— Paliela suņa lielumā, tikai bez zobu, — pus-
audze ar tējas kružku netīrajā rokā cenšas pa-
taisīt zirga lietu par smieklīgu būšanu, bet 
mums ar Kazimiru smiekli nenāk.

— Pašai mute pustukša, bet maize tev smeķ tīri 
labi. A ko tavs zirdziņš ceļmalā — dubļu putru 
strēbs? — Kazimirs norūc un vairāk šī pie mums 
ar jokiem nelien.

Ap pusnakti pamostos un redzu, ka mazā ste-
berē laukā no šķūņa. No rīta viņu kārnais kus-
tonis badīgi mielojas ar saimnieka āboliņu. Bēr-
tulis uz šo pat neskatās, un vēlāk, kad mazākais 
grib saostīties, mūsējais purina krēpes un nikni 
griežas prom. Visu dienu noejam kopā ar abām 
tuntuļu sieviņām, bet pievakarē šīs nogriežas 
uz kāda šaurāka celiņa — papus esot noteicis, ka 
vispirms gastēšot pie sava radinieka mežsarga. 
Mūsu ceļš iet pa nogāzi lejup, un īsu brīdi es vēl 
redzu, kā gausā solī cilājas abu sieviešu galvas, 
tad tās iegrimst aiz pļavas zālēm un izzūd arī 
knapais zirģelis. 

*
Pēdējos mēnešos mūsu mājas ir Vidzemes sie-

na šķūņi, mežmalas un ganības abpus smilšai-
niem, dziļās vagās izbrauktiem ceļiem. Esam jau 
ap piecdesmit, kas virzāmies uz priekšu vienā 
grupā, aiz dažiem vezumiem ceļu turpina arī 
pa kādai gotiņai. Agrā septembra rītā soļojam 
pa platu šoseju un pirmo reizi ieraugām Rīgas 
fabriku dūmeņus un smailus baznīcu torņus. Pa 
dažādiem ceļiem te satek bēgļu kolonnas, šķēr-
so Daugavas tiltu un plūst tālāk uz Kurzemes 
pusi. Aizvien grūtāk nākas ik dienu sarūpēt sie-
na klēpi gotiņām un zirgiem. Milzīgajam bēgļu 
skaitam vairs nepietiek vietas saimnieku šķū-
ņos ceļa malās, un aukstās naktis mēs pavadām 
silu malās zem klajas debess. Pieaugušie vīrieši 
naktīs apsargā nometni — gājēju vidū runā par 

laupītājiem, kas uzklūpot mazākām bēgļu gru-
pām.

Šodiena bijusi asi vējaina un auksta, vaka-
rā vēl uzsēžas riebīgs smidzeklis. Ar Kazimiru 
un Jāni apbraukājam apkārtni, taču brīvu šķū-
ni neatrodam. Sievietes un mazākie braucēji sāk 
vaidēt par saltumu un badu — vēl vienu nakti 
nepārcietīšot, tūliņ jau gaidāmas pirmās salnas. 
Bēdu runas iet vairumā, re, Stafecku govs vakar 
kritusi no bada, šodien kārta mūsējai, no aitas 
gaļas skata vien dūša jau griežas ar kājām gaisā, 
bērni sāk dziļi kāsēt un paliek arvien klusāki.

— Kas, vai pēdējā ceļa gabalā paši lai guļamies 
grīslī? — tēvs sagriezis mūsu vezumu šķērsām 
pāri ceļam, garā kolonna atduras pret viņa sau-
cienu. Bērtulis lepni raugās mūsos no saviem 
augstumiem, itin kā nebūtu nedz badu jutis, 
nedz mēnešiem ilgi pa neceļiem vilcis visaug-
stāko vezumu.

— Vai ņemsim savus bērnus un liksim sev bla-
kus, lai mūsu smagums parauj lejup arī viņus? 
Kad mūsu mājas būs atkal iztīrītas un gaidīs sa-
vus ļaudis, kas tad turp atpakaļ noies?

Daži desmiti nokusušu ļaužu raugās manā 
tēvā, un es jūtos tik lepns par viņu, ka izsal-
kums un sals man rādās tikai kā nejauki, bet 
droši pieveicami šķēršļi. Vakarā uz zāles izkrīt 
viegls baltums, sievietes silda ūdeni uz uguns, 
mēs ar Kazimiru un Jāni esam nogriezušies no 
lielceļa un pēc tālāka brauciena uzejam kartu-
peļu un kāpostu lauku. Naktī viss mūsu pulks 
skaļi strebj dārzeņu zupu.

*
— Pa zemes ceļu vairs nevarēs. Paliek tikai 

kuģis, — Jezupa skanīgā balss pamodina mani. 
Pēc vairāku nedēļu gājiena mums palaimējies 
tikt pie naktsmājām — nelielā šķūnī satilpušas 
visas četras ģimenes, pārējie aizbraukuši tālāk 
uz Grobiņas pusi.

— Tad visi lopi pagalam, mūsu pēdējā un vie-
nīgā maize, — Jezupam atbild tēvs. Viņi ir tepat 
ārpusē, pie šķūņa sienas. Labsajūtā izstiepjos — 
neko jaukāku par gulēšanu uz smaržīgas auzu 
gubas zem jumta nevaru atminēties.

— Lopi, tas jā. Un paši? Tak dzen mūs turp ar 
vienu domu — klaušās, — allaž izlēmīgais, stip-
rais tēvocis Donāts izklausās satrūcies.

— Līdz Liepājai ir dienas gājums, mums nav 
vairs cita ceļa kā tikai turp un tad ar kuģi uz Vā-
ciju, — Jezups ir drošs. — Vēl nedēļa, varbūt pat 
mazāk, un viss garais gājiens būs bijis pa tuk-
šo. Krievus varējām sagaidīt arī savās mājās, kas 
zina, varbūt būtu pārgājuši mums pāri un miers.

— Kur tie pāriet, nekāda dzīve vairs nav, — ie-
rūcas krusttēvs Aleksandrs.

Blāvā oktobra saullēktā mēs drebināmies pie 
iesildītām naktsmājām — tā negribas tās atstāt, 
gluži vai jāraud. Kazimirs izplēsis no saimnie-
ka auzu gabanas apakšas prāvu āboliņa klēpi 
un dod pirmo tiesu mūsu galvenajam vilcējam 
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Sparīgi rauju 
roku atpakaļ, 
nespēju 
noticēt, ka 
pametīsim 
savu glābēju 
ostmalā 
vienu

— Bērtulim. Izbadinātie lopiņi dikti mīņājas un 
grūstās, līdz pēdējā siena šķipsna ir izbarota un 
mēs stājamies pie pārpakošanās braucienam pa 
jūru. Kad, vienu mantu strēķi pie šķūņa pame-
tuši, čīkstēdami un zvārodamies izlīgojam uz 
lielceļa, no sila malas viens sveic mūs ar trim 
īsiem rējieniem, taisni kā mūsu Žuks. Kazimirs 
saka, nekas šim nevarot kaitēt, uz sīvāko šauša-
nās laiku gan būs nolīdis mežā, bet nu jau vaja-
got būt atpakaļ mūsmājās. Kas zina, varbūt pat 
cūkas un vistas būs novaktējis, jo tik prātīgs 
suns kā Žuks jau ir gan ārkārtīgs retums.

— Bērtulis ir kudī gudrāks, — uzsaucu brālim, 
kad apsteidzam savējos, lai izpētītu apstākļus 
Liepājā. Gar maliņu spraucamies garām gājēju 
un braucēju gausajai procesijai, kas aizved mūs 
līdz galam — plašam bēgļu laukumam ostmalā. 
Divi baznīcas augstuma kuģi savos brangajos 
vēderos pašlaik uzņem armijas tehniku, bet cil-
vēkus ar īpašiem kuģu numuriem ielaidīšot no 
rīta. Runā, ka vācieši nesen izdevuši pavēli eva-
kuēt visus latviešus un igauņus, cik nu iespē-
jams. Angļus neviens vairs nepiesauc.

Izstāvējuši rindu pie Tautas palīdzības biroja, 
saņemam īpašus numurus, kas vajadzīgi ietikša-
nai kuģī, un jau tumšā vakarā griežam zirdziņus 
uz bēgļu novietnes tālāko malu. No rīta būšot jā-
nodod visi lopi, uz mūsu pusi izmet sīks vecītis 
no blakus vezuma. Viņš smaida, vēro mūsu go-
tiņas un zirgus, tad iesmejas un nogroza galvu, 
itin kā lopiņi būtu tāda izaicinoša, pārgalvīga uz-
drīkstēšanās. Labu brīdi nikni lūru uz viņu no 
mēteļu, kažoku un segu alas, zinu, ka Bērtuli nu 
gan neatdosim nekādā gadījumā, taču no večuka 
smīnīgās purpināšanas sametas baisi. Šķiet, esmu 
tikko iesnaudies, kad pāri nāk jau labi pazīsta-
mā gaisa zumēšana. Daži, galvas plecos ierāvu-
ši, skrien uz zemu bumbu patvertni, kāds mierīgi 
vēro debesis, pat aizsmēķē. Kad elles troksnis ir 
garām un ļaudis vienaldzīgi atgriežas pie saviem 
vezumiem, mēs ar Kazimiru lienam laukā no ratu 
apakšas un redzam, ka mūsu smīnīgā kaimiņa 
vietā palikusi tikai milzīga bedre. Tajā ierautas 
arī abas pēdējās mūsu ģimeņu gotiņas un daļa 
no vezuma, bet Bērtulis ir izglābies — ar norautu 
striķa galu varenajā kaklā viņš lepni soļo šurp no 
laukuma otras puses.

Šonakt aizmigt vairs nevaram — lai cik liels 
būtu nogurums, visticamāk, esam pēdējo nak-
ti uz Latvijas zemes. Jau tūkstoš un pirmo reizi 
skaitu: «Esi sveicināta, Marija,» un lūdzu, lai iz-
glābts tiktu arī Bērtulis. 

No rīta sāk kārtoties garas rindas uz abiem 
kuģiem — ar mantām apkrāvušies ļaudis knapi 
veļas augšup pa stāvo laipu. Daži apvilkuši di-
vus mēteļus un vēl kažoku pāri, citiem saiņi ir 
apsieti ap vidukli, uz muguras piesiksnoti tuk-
li maisi. Sākas lopu nodošana — govis un zirgi 
tiek sadzīti aplokā, saimnieki no vāciešiem sa-
ņem nelielu atlīdzību, lopiem uz kakla uzspiež 
zīmogu. Tēvs nesaka nekā, paņem vienā rokā 

Bērtuļa saiti, otrā mani un pamāj Kazimiram — 
ejam visi trīs.

Sparīgi rauju roku atpakaļ, nespēju noticēt, 
ka pametīsim savu glābēju ostmalā vienu. Lūg-
šanās un īdēšana nelīdz, zirgu uz kuģa uzņemt 
neesot iespējams, pat ja mēs par to spētu mak-
sāt. Cilvēki met skatus uz mūsu pusi, groza gal-
vas, dažs viszinīgi iesmejas. Abi ar brāli nekus-
tam ne no vietas, apjukuši stāvam starp lopu 
aploku un ļaudīm, kas palēnām čāpo uz kuģu 
pusi. Caur pierēm lūram uz tēvu, kurš pieved 
Bērtuli pie vācieša, pārlaiž plaukstu mūsu mī-
luļa purnam un, galvu zemu noliecis, ātrā solī 
aiziet atpakaļ pie mūsējiem. Redzams, vecāki 
par kaut ko strīdas, uz mūsu pusi tikmēr nāk abi 
mammas brāļi.

— Bez viņa es neiešu, — zobus sakodis skatos, 
kā mūsējie tuvojas kuģa laipai. 

— Kas ir, vai zirga pēc paliksit? Kuģis jau kuri-
na krāsnis, tūliņ laidīs vaļā motorus un aiziet, — 
Jāzeps ņem pie pleca mani, Donāts — Kazimiru. 

— Nodevēji, — es šņācu zem deguna, acīs mig-
lojas, kad mēs kā divi bullēni tiekam aizvilkti 
līdz savai rindas vietai.

Klusējot ejam uz laipu, kur augšup rāpjas 
jau pirmie no mūsu ģimenes — Aleksandrs nes 
mazo Jāni, Jezups un Zuze tenterē aiz viņa, tad 
Marija, tante Veronika, Ženija, Anna, Lidija, 
Staņislavs, Tekla, Geņa, Broņislava un viņas Jā-
nis. Tad tēvs ar mammu, viņas brāļi, Kazimirs. 
Atskatos uz lopu aploka pusi, mūsu Bērtuļa gal-
va ir labi redzama pāri citiem, un man gluži 
vai jāraujas uz pusēm — pie viņa un pie ģime-
nes. Kamēr mīņājos pie laipas gala, daži sparīgi 
spraucas garām, un plata mugursoma uz kāda 
saimnieka muguras atstumj mani dažus soļus 
atpakaļ. Tad atkal nāk sirseņu spiets uz mūsu 
pusi. Laipa nodreb, viens, satrūcies no bumbu 
kauciena, nozvārojas un smagnēji krīt spraugā 
starp kuģi un krasta malu. Šķiet, vēl kāds cits 
priekšā ir paklupis, cilvēki raujas atpakaļ, daži 
lielāki saiņi šļūk nost no pleciem un ar skaļu 
plunkšķi gāžas ūdenī. No pilsētas puses strauji 
tuvojas bumbu kaukšana, viens lādiņš sprāgst 
tepat mums aiz muguras, nākamais sarauj kuģa 
laipiņu driskās. Dažs metas zemē tepat, cits 
skrien uz slēpni. Pietupstos un uz visām četrām 
mudīgi rāpoju uz aploka pusi. Vācieti nekur ne-
redz. Pakāpies uz sētiņas, ar vienu lēcienu esmu 
augšā Bērtuļa mugurā.

— Taisies nu uz zvanīšanu, — saku klusi un 
pamāju pretī savējiem uz kuģa klāja maliņas. 
Viņi sakņūp un cieši skatās uz mani, skrien pie 
matrožiem, lūdzas, māj man ar roku un rāda uz 
otru kuģi, tad saliek rokas lūgšanā, raud. Tēvs ir 
pakāpies augstāk, itin kā grasītos mesties lejup, 
citi rauj viņu atpakaļ. Cauri bumbu un lielga-
balu sprādzieniem un kuģa dzinēju dunai dzir-
du spalgu un garu svilpienu. Pieglaužos Bērtuļa 
kaklam, aizveru acis un mēs lēnā gaitā šūpoja-
mies prom. Ê
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proza

Bija septembris, pietura, un pirmais tramvajs 
uz centru atkal kavējās. Jutos kā trunēt sācis 
koka stumbrs pēc lietus: smags, pievildzis pilns 
noguruma un sīku, nemierīgi kā mitrenes lož-
ņājošu domu, bet no ārpuses vēl tīrs un svaigs. 
Nebiju gulējis nakti, un pasaule šķita esam liela, 
tuva un pilna detaļu. Laiks ritēja lēni un, lai iz-
klaidētu sevi, vēroju cilvēkus pieturā: miegai-
nām acīm tie pārāk bieži meta skatienus pulk-
steņos, tā panākot tikai to, ka laiks iespītējies 
apstājās vispār.

Viņš bija pusmūža vīrietis, kas neveikli un 
bikli, brīžam aizrijoties ar dūmiem, smēķēja 
savu laikam jau pirmo cigareti mūžā. Smēķē-
šana viņam vispār nepiestāvēja, tā likās vien 
tik skaista, cik skaisti liekas piedeguši katli vai 
cauri dakstiņi. 

Viņš stāvēja gabaliņu atstatu no pārējiem. 
Sirmot sākušas matu šķipsnas un sirmi dūmi – 
abi plāni un vēja plucināti ievijas rītā. Savas in-
des – domas un nikotīnu – viņš noteikti gribēja 
paturēt pie sevis. Bet tās mums ir kopīgas, tāpēc 
izlēmu, ka gribu sarunu. 

Kad palūdzu cigareti, paciņa, ko viņš man 
sniedza, rokā viegli drebēja. Tā bija atvērta ne-
mākulīgi, un tajā bija tikai viena tukša vieta. 
Sapratu, ka šī patiesi ir viņa pirmā cigarete, un 
zināju, ka viņš to atcerēsies – tas lika man jus-
ties savādi nozīmīgi. 

Izvilku no kabatas apbružātas uzpildāmās 
šķiltavas, dāvanu dzimšanas dienā no mātes, 
un, vilcinoties aizdedzināt, sāku ar tām spēlē-
ties. Kopš šārīta vairs nesmēķēju, bet kakls aiz-
vien kaisa, ilgodamies pazīstamā dzēliena un 
rūgtenās garšas.

Grāvī vīrietim aiz muguras gulēja saplēsts 
puķupods ar līdzās greizi iestādītu, kupli sazie-
dējušu rožu krūmu. Pavisam bez iemesla, vien-
kārši tādēļ, lai nebūtu jārunā par laika apstāk-
ļiem, un tādēļ, ka bija skaisti, es par to pajautāju.

— Kas tas? — bet viņš papurināja galvu, aiz-
griezās un tā stāvēja, līdz pienāca tramvajs. 
Droši vien negribēja, lai izlasu viņa sejā kau-
nu un vēl kaut ko, kas sniedzās dziļāk un sāpī-
gāk, nekā mācēju aizsniegt ar vārdiem. Rokas 
viņam drebēja, un cigarete drīz izdega; tikai 
tagad ievēroju sīkās skrāpējumu pēdas uz del-
nām, it kā no rožu dzelkšņiem. 

Viņš negribēja runāties, un tā mēs bijām tikai 
divi svešinieki agrā rītā, kas stāv viens otram 
pretī, neskatās acīs un klusē, nemācēdami da-
līties ne savās indēs, ne atvieglojumā – pārāk 
smagā, lai tas paceltos augšup līdz ar dūmiem.

Tramvajā iekāpu pēc viņa, neaizdegto ciga-
reti noglabāju jakas krūšu kabatā. Svešinieks 
raisīja manī ziņkārību. Negribēju domāt pats 
savas domas, tāpēc izlēmu, ka jāsacer viņam 
stāsts.

Tātad.
Viņam ir četrdesmit septiņi gadi, sirmot sā-

kuši mati un saskrāpētas delnas. No dzīves 
viņš neko daudz nesaprot un vispār ir diezgan 
skumjš cilvēks. Varbūt nevis skumjš, bet vien-
kārši noguris, īsti nezinu.

Ar sievu satiek ne pārāk labi. Nav jau tā, ka 
viņi daudz strīdētos, viņi nestrīdas gandrīz ne-
maz, un nekā daudz arī nav atlicis: viņiem ir 
vienādas dzīvokļa atslēgas, kopīgi draugi un 
duša, iestaigāts pastaigu maršruts un teātra 
abonements divām personām. Viens otram viņi 
kļuvuši tikai par rūgtu atdzisušas kafijas mal-
ku no rīta – pazīstamu, izgaršotu un garlaicīgu, 
bet neizbēgamu un vajadzīgu.

Makā viņam stāv mazs kabatas kalendārī-
tis, kurā katras dienas beigās viņš ar zilu krāsu 
aizsvītro aizgājušo datumu: pa vienam akurā-
tam svītrojumam ik vakaru, šogad kopā jau divi 
simti piecdesmit divi. Viņam patika tos pārskai-
tīt, pēc darba kavējoties mašīnā un miegainās 
svētdienu pēcpusdienās guļot vannā. Datumus 
viņš bija sācis svītrot, jo kādu rītu pamostoties 
šķita, ka laika vairs nav, ir tikai viena diena, kas 
nemitīgi atkārtojas kā lūpā uzlikts video. Viņš 
ļoti centās nedomāt par to, kā un kāpēc notiek 
tā, ka tu, cilvēks, dzīvo uz priekšu vien, lēni un 
prātīgi, līdz vienā brīdī esi aizdzīvojies tiktāl, 
ka paša dzīve šķiet neīsta un sveša. Tāpēc zilās 
tintes svītrojumi kalendārā bija kā asi un ātri 
kniebieni augšdelmā vai pļaukas, kas atgādina, 
ka realitāte ir tepat aiz ieņurkātā laikraksta pē-
dējās lapas vai droši noglabāta jakas iekškabatā. 
Ja viņš tiešām gribētu, vajadzētu tikai pastiep-
ties un saķert. Un ar to pietika.

Vēl viņam bija rokas pulkstenis, pavisam pa-
rasts rokas pulkstenis ar brūnu ādas siksniņu, 
un, lai arī diezgan novalkāts, tas kalpoja uzti-
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cami. Šobrīd tas atpalika tieši par stundu. Viņš 
to vēl nebija ievērojis un paspējis pārregulēt. 

Izlēmu, ka tam jābūt ziemas laikam – pulk-
steni viņš bija pārstājis valkāt Jaunajā gadā, īsi 
pēc pusnakts. Abi ar sievu viņi divatā stāvēja 
pie lielā loga viesistabā ar izslēgtām gaismām 
un saskandināja šampanieša glāzes, reizē no-
skaitīja pēdējās gada sekundes no viņa pulkste-
ņa luminiscējošās ciparnīcas. Ārā skaļi līksmo-
ja svešinieki, sprāga šampanieša korķi, un gaiss 
vibrēja salūta gaidās. Viņi neapsveica viens 
otru, tikai klusi iemalkoja no glāzēm, tad apli-
ka viens otram brīvo roku ap vidukli, pleciem 
un brīdi tā stāvēja. 

Kad gaisā sprāga pirmās raķetes, viņi atkāpās 

no loga un aizvilka aizkarus. Viņš atlaidās dī-
vānā, bet viņa nolika glāzi uz skapīša un sāka 
novākt galdu. Viņa to darīja tik ikdienišķi, it kā 
Jaunā gada nemaz nebūtu. Bija it kā cieši bla-
kus, it kā ieraduma šķirta.

Viņš atraisīja pulksteņa siksniņu un raudzījās 
uz rādītājiem. Spīdēja tikai stundu un minūšu 
rādītājs. Šaurā strīpiņa, kas stūma pa ciparnī-
cu uz priekšu sekundes, nebija ne redzama, ne 
dzirdama, tomēr tā tur bija un lēni vilka apļus 
tumsā, iezīmējot intervālus, kuros izbalo abu 
pārējo rādītāju gaisma. Viņš prātoja par salū-
tu, savu roku ap sievas vidukli un citām lietām. 
Varbūt arī viņi bija kā pulksteņa rādītāji, kas 
nebeidzamā tumsā īsu brīdi turpina paši sevi 
inerces pēc vien. Bija skumji tā domāt, dzirdot 
cilvēkus tik jautrus un skaļus tur ārā. Viņš jutās 
mazliet savecējis un ļoti noguris, tāpēc nolika 
glāzi uz skapīša blakus sievas glāzei un, pirms 
devās uz virtuvi palīdzēt viņai ar traukiem, ie-
slidināja pulksteni kabatā, kur rādītāji kļuva 
akli un bezpalīdzīgi. 

Turpmāk viņš pulksteni līdzi vairs nenēsā-
ja. Ielika to atvilktnē un noglabāja tumsā. Šķi-
ta, šajā brīdī dzīves bumbiņa, pamesta gaisā, 
sasniedz savu augstāko punktu un sastingst, 
pirms atkal krist zemē. Viņš vairs nebija jauns, 
drīz jau būs vecs: pārāk straujš ir kritiens lejup, 
un šī ir viņa dzīve. Tā pavisam nebija tāda, par 
kādu viņš bija sapņojis, kad, nometies uz ceļa, 
bildināja sievu. Tā notiek: cilvēki nobružājas, 
lietas nogurst, un tikai grāmatās un stāstos 
skaistas var būt arī mazās dzīves, kas izdziest 
neuzmirdzot un noplok nesagaidot. 

Tā viņš sāka balansēt starp tumsā noslēpto 
pulksteni un kalendāra aizsvītrotajiem datu-
miem. Viss ritēja uz priekšu pēc gadiem iestrā-
dātas rutīnas, un pat no rīta mostoties vairs ne-
bija vajadzīgs modinātājs.

Tomēr zināju, ka pulksteni no atvilktnes viņš 
bija izvilcis, jo te nu tas bija – brūnā ādas sik-
sniņa apvīta ap plaukstas locītavu, to noslēdza 
mirdzoša sprādze. Tas bija noticis tikai šodien, 
jo laiks vēl nebija pārgriezts. Ar sīko notiku-
mu bija pieticis, lai sairdinātu trauslo līdzsva-
ru, kas, mēnešiem ejot, izdilis aizvien plānāks 
un plānāks. 

Skatījos ārā pa logu, atcerējos drebošo roku, 
kas sniedza cigarešu paciņu. Garām slīdēja mā-
jas un koki, mainījās pieturas, un es jutos no-
guris. Šis nebija īstais stāsts, nemaz negribēju 
to stāstīt. Tas nebija stāsts par sirmo vīrieti, bet 
gan stāsts par garāmgājēju, ko nepazinu, un 
manu bezmiegu. Vajadzēja izdomāt ko labāku 
– tādu, kādu drukā grāmatās. 

Kaut vai par to saplēsto puķu podu pieturā 
un rožu krūmu, tas izskaidrotu skrāpējumus uz 
vīrieša rokām. 

Viņam reiba galva, un bija slikta dūša, vaja-
dzēja atgulties. Ar kreiso roku, ap ko atkal bija 
aplikts pulkstenis, viņš mēģināja uz kakla uz-
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taustīt pulsu – varbūt nav labi ar asinsspiedie-
nu. Tas izklausās ticami, to varētu sev iestāstīt: 
aiziet pie ārsta, palūgt izrakstīt zāles un cen-
sties pārāk daudz neskatīties uz pulksteņa rādī-
tājiem. Varētu arī parunāt ar sievu vai paņemt 
atvaļinājumu. Vēl varētu nolēkt no tilta. 

Un viņš aizvēra acis, uz brīdi izdzēšot pasau-
li. Negribēja par savu nelabumu un nogurumu 
runāt ar sievu, jo par tik abstraktām tēmām 
viņi vairs nerunāja. Nevarēja arī paņemt atva-
ļinājumu, jo iepriekšējais nupat bija beidzies. 
Vajadzēja elpot dziļi un lēni, izelpot paniku, iz-
elpot reiboni, izelpot vilšanos, izelpot sprostu.

Viņš centās nomierināties, atcerēties un uz-
taustīt savas dzīves atskaites punktus. Tos viņš 
pārzināja labi, bet tagad, kad vajadzēja tos at-
rast un savienot, tie vairs nešķita loģiski. Pir-
mo reizi pēc ilgāka laika vīrietis iedomājās par 
saviem vecākiem – abi bija miruši pirms vairā-
kiem gadiem ar pāris mēnešu starpību, mirša-
nas apliecībā ierakstīts «sirds mazspēja». Viņš 
bija jautājis ārstiem, ko tas nozīmē, bet viņu at-
bildes tā arī nebija sapratis vai bija jau aizmirsis. 

Ļoti gribējās aprunāties ar vecākiem, pajau-
tāt viņiem par nogurumu, reiboni, līdzsvaru un 
pulksteņiem, pajautāt, kas ir sirds mazspēja un 
vai arī viņam tāda varētu būt. Tādi bērnišķīgi, 
muļķīgi jautājumi, tomēr pieņēmums, ka vecāki 
varētu atbildēt, likās naivs. Viņš sen nebija tos 
apciemojis kapos, bet varēja taču aizbraukt ta-
gad, aizbraukt un vienkārši aprunāties par nie-
kiem svaigā gaisā. Pa ceļam vēl jānopērk puķe. 

Domas par došanos uz vecāku kapavietu 
viņu nomierināja, un reibonis uz brīdi pārgāja, 
taču, piesēžoties pie mašīnas stūres, atkal kļuva 
slikti. Līdz tuvējam veikalam nebija tālu, kā pa 
miglu viņš novietoja auto un nopirka vislielāko 
rožu krūmu. 

Lielo un ērto četrdurvju folksvāgenu vaja-
dzēja atstāt stāvvietā, jo bija skaidrs, ka vadīt 
viņš to nespēj. Netālu bija tramvaja pietura, va-
jadzēja tikai iet uz priekšu ar visu rožu krūmu. 

Tramvaju vīrietis nebija izmantojis gadiem 
ilgi, sliežu vagons drīzāk bija atmiņa no stu-
denta dzīves, kad naivs cinisms ļāva pietuvo-
ties laimes izjūtai un katra diena varēja kļūt par 
to izšķirošo, kurā viņš izmainīs sevi vai vismaz 
visu pasauli.

Viņš apsēdās vagona beigās pie loga, puķu 
podu nolika uz zemes tā, ka tas nošķīra viņu no 
ejas starp krēsliem. Te viss izskatījās citādi nekā 
viņa jaunībā – grīda bija zemāka, biļešu auto-
māti bija aizstājuši bleķa kompostierus, vagonu 
savienojumu vietas vairs neklabēja. Viņš elpo-
ja lēni un dziļi, atspiedis pieri pret vēso stiklu, 
kas saraustītā ritmā bungoja pa deniņiem, ne-
ļaudams domāt. Rokas pulkstenis paslēpts zem 
krekla piedurknes, reibonis atkāpies – bija kļu-
vis vieglāk.

No tramvaja viņš izkāpa vienu pieturu par 
ātru – vietā, kur agrāk bija galapunkts. Tālāk 

vajadzēja iet kājām. 
Kad vīrietis sasniedza kapus, bija jau tumšs, 

apkārt valdīja klusums un bezkustīgums. Augš-
up rēgaini slējās krustu silueti un dzīvības koku 
zari. Ja viņš aizvērtu acis (un to arī izdarīja), sa-
jūta būtu tāda pati kā četros no rīta stāvot iepre-
tim deviņstāvu blokmājai Pļavniekos vai Imantā. 
Visas gaismas izslēgtas, visi guļ. Tikai klusums un 
vējš, un pilnīgs miers. Tādās mājās dzīvo daudzi. 
Arī viņš ar sievu. Viņš nekad nav stāvējis pie savas 
mājas četros no rīta, jo tajā laikā viņš guļ, bet, ja 
negulētu, ja tiešām kādreiz stāvētu pie savas mā-
jas četros no rīta, tā būtu precīzi šī sajūta. Vairs 
nereiba galva, tikai gribējās raudāt un izsaukt lif-
tu, kas aizvestu pie vecāku kapa, gribējās būt bēr-
nam, kam vēl visa dzīve priekšā, gribējās saritinā-
ties zemē un gulēt tā līdz rītam vai stāstīt kādam 
to, cik ļoti cilvēki nekad nepieaug un cik sarež-
ģīti ir noturēt līdzsvaru. Gribējās, lai kāds viņam 
būtu iemācījis dzīvot, nevis braukt ar mašīnu.

Atrāvu pieri no loga stikla un palūkojos uz cil-
vēkiem tramvajā. Vīrietis ar saskrāpētajām del-
nām bija izkāpis, un es to nebiju ievērojis. Piecē-
los un no jauna apsēdos viņa vietā, pats nezinu 
kāpēc. Viņš nemaz nebija īsts, es viņu biju izdo-
mājis, lai novērstu domas no mātes slimības, ve-
cāku laulības krīzes un sevis. 

Iztēlojos, ka vīrietis tramvajā pametis savu 
pulksteni ar brūno ādas siksnu un es to paceļu 
un aplieku ap roku. Te es biju – šajā mirklī ass un 
skaidrs kā adatas dūriens, kā bezmiegs un bailes, 
un kā vēl kaut kas, sāku jau pierast pie negulētām 
naktīm un to blaknēm, man tās iepatikās.

Tumsā bija grūti orientēties, viņš nepārzināja 
kapsētu, turklāt jutās mazs un noguris. Kāja pa-
slīdēja uz mitrās zemes, puķu pods izšļuka no ro-
kām, un melnā plastmasa ar krakšķi pārplīsa. 

Atpakaļ uz centru vairs nebija transporta līdz 
pat rītam, viņš negribēja saukt taksometru un 
skaidrot sievai, kur un kāpēc bijis. Vīrietis apsē-
dās uz zemes turpat līdzās puķu podam un lē-
nām vienu pēc otras sāka atraisīt rozes saknes. 
Nemaz nebija auksti, un bija daudz laika do-
mām. Uz rokas spīdēja pulksteņa luminiscējošie 
rādītāji, apkārt bija tumsa un klusums, un gal-
va pēkšņi vairs nereiba. Vienu pēc otra viņš šķe-
tināja savus dzīves pavedienus, sekodams tiem 
no sākuma līdz beigām – cik tālu vien varēja 
aizsniegt, vajadzēja tos atpiņķēt un saprast. Par 
dzelkšņiem nekas. 

Kad pienāca rīts, viņš pieklauvēja pie kioska 
loga un nopirka cigaretes. Nekad mūžā nebija 
smēķējis un neprata to darīt, bet tagad šķita, ka 
vajag. Vienkārši tāda sajūta.

No savām domām viņš bija bēdzis gadiem, ļā-
vis tām krāties grēdās un tad nogrūdis tumšā 
galda atvilktnē vai palicis zem šampanieša glāzes 
peciņas. Vakar naktī, atrodoties kopā ar apdau-
zītu puķu podu, kurā vairs nekas nebija nogla-
bājams, izrādījās, ka viņš spēj atraisīt savu sma-
cējošo domu mudžekli: sāka pa vienam domu 
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pavedienam, pirms tie secīgi izkārtoti. Vajadzēja 
tikai atcerēties, ka jāelpo, un tam būs cigarešu 
dūmu ieelpu – izelpu ritms.

Tā viņš septembra rītā stāvēja pieturā, apkārt 
bija cilvēki, tramvajs kavēja, un rožu krūms aiz 
viņa muguras slējās liels un sarkans.

Nākamajā pieturā man vajadzēja izkāpt, bet 
bija vēl agrs un es pārāk jauns, lai steigtos. Brauk-
šu vēl vienu riņķi, pētīšu samiegojušos pasažie-
rus un sacerēšu par tiem stāstus, jo tā tieku galā 
pats ar savām domām. Nestādīšu rožu krūmus, 
tikai izmetīšu vēl vienu riņķi un sacerēšu vēl vie-
nu stāstu. 

Vakar piezvanīja mamma un lūdza, lai atbrau-
cu ciemos. Tā viņa mēdz darīt laiku pa laikam: 
izcep kūku, secina, ka vienai būs par daudz, bet 
tētim saldumi negaršo. Kūkas viņa cep tikai tad, 
kad sastrīdējusies ar tēti, un tad saldumi ir mans 
avanss – kopš bērnības man vecāki pēc strīdiem 
jāsamierina. Pirms pāris gadiem gribēju uzzī-
mēt vecāku laulības kardiogrammu, par atskaites 
punktu ņemot mammas pavārmākslas progresu, 
bet nepietika dūšas.

Brīdī, kad pārkāpu slieksnim, bija skaidrs – 
kaut kas ir citādi: gaiss nesmaržoja ne pēc šoko-
lādes, ne kanēļa. Mamma drebošām rokām mani 
sagaidīja, stāvot blakus tēvam. Tētis viesistabā trīs 
glāzēs ielēja sarkanvīnu. Mēs apsēdāmies un sa-
raustīti mēģinājām sarunāties, bet īsti nevedās, jo 
visi trīs bijām nervozi. Sapratu, ka viņi taisās man 
atklāt kaut ko līdz šim nezināmu. Kūku neviens 
nepieminēja, un mēs neveikli laipojām, izvairo-
ties no pārāk tiešiem jautājumiem. Domāju, ka 
viņi paziņos par šķiršanos.

Kad esam pusē otrajai vīna glāzei, ar mammu 
izejam uz balkona uzpīpēt – smēķēšanu, tāpat kā 
patiku uz stāstu sacerēšanu, esmu mantojis no 
viņas. Mamma atver jaunu cigarešu paciņu, pa-
lūdz šķiltavas – tās pašas, ko pati man dāvinā-
jusi, un aizdedz cigareti. Mirklis vakara krēslā ir 
dzidrs un patiess, tas iesūcas manī, un es līdz ab-
surdam precīzi jūtu, kā tas pārlauž un pārraksta 
viņu un mani, mūsu attiecības. 

Tad viņa to pasaka, vienu pavisam vienkāršu 
teikumu:

– Man ir plaušu vēzis, – un viņas skatiens ir 
nospriegota virve, kas savieno divus punktus, ko 
neredzu, bet nojaušu. Atmiņā uzaust bērnības ai-
nas no cirka un virves dejotājām ar garo līdzsvara 
kārti rokās. Mammai rokā ir cigarete. Nezinu, ko 
teikt vai darīt, un tā mēs klusējam vairākas izel-
pas par ilgu. 

No mammas pastieptās rokas paņemu šķilta-
vas un ielieku kabatā. Vismaz rokas viņai vairs 
nedreb. Zinu, man pienāktos viņu mierināt un 
jautāt, ko saka ārsti, ko viņa darīs vai kā viņa jū-
tas, bet es nespēju, un cigarete manos pirkstos lē-
nām izdeg. 

Tā arī, nebildusi vairāk ne vārda, viņa atgrie-
žas istabā. Aizverot balkona durvis, mamma tajās 
nejauši iespiež aizkaru malu, kas paliek lēni viļ-

ņojam vējā. Noskatos, kā viņa pieliecas pie tēta, 
kaut ko pasaka, tētis pamāj ar galvu, paspiež vi-
ņas roku (nez kādēļ man liekas, ka tai noteikti jā-
būt aukstai) un mamma sāk novākt traukus. Vi-
ņas skatiens mani biedē, un es nevaru nedomāt 
par to, kā, pēc strīdiem cepot kūkas, viņa smēķē-
ja cigareti pēc cigaretes, līdz mēle kļuva nejutīga. 
Vienmēr esmu brīnījies, kā viņai izdevās izlīdz-
svarot garšu.

Iemetu izsmēķi pelnutraukā un dodos iek-
šā. Neveiklā klusumā mēs ar tēti ātri iztukšojam 
vīna glāzes. Mamma novāc galdu, un es taisos 
palīdzēt, bet viņa uzstāj, ka var to izdarīt viena.

Pa nakti palieku savā vecajā istabā starp man-
tām, kas, pārvilkušās ar plānu putekļu kārtu, ne-
aiztiktas stāv jau vairākus gadus. Sajūta kā laika 
kapsulā. Nemaz nenoģērbjos un netaisos uz gu-
lēšanu, tāpat zinu, ka neaizmigšu. Izlemju sagai-
dīt pirmo transportu un tad braukt izgulēties uz 
savu dzīvokli. Vecākiem piezvanīšu rītvakar, at-
vainošos un apsolīšu drīzumā apciemot atkal un 
tad izrunāties. 

Apsēžos pie loga, uz palodzes stāv atvērta grā-
mata, kas palikusi no pagājušās reizes, kad šeit 
nakšņoju. Gaismu istabā neesmu iededzis, un ir 
pārāk tumšs, lai izlasītu grāmatas nosaukumu, 
tāpēc to vienkārši aizveru un iemetu somā. Tāpat 
sēžot sagaidu rītu. 

Kad lavos pie ārdurvīm, pa ceļam mani pārķer 
mamma, vēl naktskreklā. Neesmu pārsteigts, jo 
ne brīdi nedomāju, ka kāds no mums trim nak-
tī spēja aizmigt. Rīta trauslajā gaismā mammas 
sejā pēkšņi ievēroju agrāk nemanītas grumbas, 
arī āda uz augšdelmiem kļuvusi vaļīga un noka-
rena. Esmu palaidis garām brīdi, kurā viņa kļu-
vusi veca. 

Tā īsti nemaz neatvadāmies, viņa tikai cieši sa-
spiež manus pirkstus un nočukst:

– Izsmel mani sausu, es esmu aka, pilna ar 
nogurumu, – un jau atkal es samulsis nesapro-
tu, ko atbildēt, apskauju viņu un dodos pietu-
ras virzienā. Domāju par viņas plaušām, kas 
pildās ar cigarešu dūmiem un šķidrumu, par 
viņas kūkām un par to, ka jaunībā viņa rakstī-
jusi dzeju un vienmēr atbalstījusi manu patiku 
uz stāstu sacerēšanu. Atvadoties mammai acīs 
vairs nebija tā nospriegotā skatiena, tur, sīku 
krunciņu režģa ierāmēts, bija palicis tikai no-
gurums. Pēkšņi nespēju atcerēties, kā izskatās 
mana seja un skatiens. Varbūt arī tajā lēnām ie-
aug nogurums. 

Un tā es sēžu tramvajā, braucu jau otro marš-
ruta riņķi, no tramvaja jau sen izkāpis vīrietis, kas 
varbūt smēķē gadiem, varbūt nekad nav iestādī-
jis nevienu rožu krūmu un varbūt ir ārzemnieks, 
kas šeit atrodas komandējumā un nesaprata, ko 
viņam jautāju. Tā taču varēja būt. 

Nākamajā pieturā iekāpj meitene apdilušā 
džinsa jakā, sarkanu auduma maisiņu un brillēm. 
Viņa apsēžas aiz manis, un, loga atspīdumā vero-
ties, es saceru viņai stāstu. Ê

Andrejs Vīksnaproza Es stāstu nogurumu
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proza

Mamma uzspieda burkai plastmasas vāciņu 
un teica, meitiņ, turi tīkliņu taisni un nešūpo, 
lai zupiņa neizlīst. Acainā kulē bija arī perga-
mentā ietīts sviesta gabaliņš, uz kura ar lodī-
šu pildspalvu bija rakstīts vecmāmiņas vārds 
un uzvārds (tikai pasaki omītei, lai ieliek le-
dusskapī), desas luņķis, loki, bulciņas un vēl 
kaut kas. Bija vasara, māmiņai bija jābrauc uz 
mazdārziņu laistīt gurķu stādus, kuri suta zem 
plēves, tādēļ — un ne jau pirmo reizi — uz tra-
komāju pie omītes devās Māriņa, kura rudenī 
būs sestās klases skolniece. Māriņai bija bril-
les un uz priekšu izvirzīti priekšzobi. Lai tos 
iztaisnotu, mutē atradās speciāla plate ar da-
žādi izliektām metāla stieplēm. Mutes dzelži 
lēnām zobus iestums pareizā vietā, un viņa 
kļūs skaistāka. Daži klasesbiedri viņu, gan-
drīz teicamnieci, sauca par briļļaino truseni. 
Māmiņa iedeva sīknaudu biļetēm, uz Aptie-
kas ielu bija jābrauc ar tramvaju un trolejbu-
su ilgāk par stundu. Tramvajs bija pārpildīts, 
pēcpusdiena tveicīga. Māriņa iestūma pasma-
go tīkliņu starp kājām un mēģināja, ar roku 
turoties pie vertikālās stangas, to stutēt tais-
nu, lai zupiņa neizlīst. No kremplīnā tērptās 
tuklās blakusstāvētājas vēdīja sviedru sma-
ka, kas atgādināja bojātu zivju smārdu vasa-
rā atkritumu konteineros pie daudzdzīvokļu 
mājām. Māriņas padusē bija iespiesta paliela 

formāta grāmata Nezinītis Saules pilsētā, jo bez 
lasāmvielas viņa parasti tik tālā ceļā nedevās, 
un tas bija veiksmes jautājums — varēs sēdēt 
tramvajā un lasīt vai ne.

Nākotnē Māriņa sapņoja dzīvot vienā no 
omulīgajām knīpu mājām, kādas bija uzzīmē-
tas grāmatas ilustrācijās. Tā slīdēja ārā no pa-
duses, un, cenšoties nesakustināt tīkliņa satu-
ru starp pusgarās zeķēs ieģērbtām kājām, viņa 
ar otru roku to grūda atpakaļ. Kad trakomā-
jā kule būs atbrīvota no ēdiena, viņa tajā ie-
liks Nezinīti Saules pilsētā un atpakaļceļā lasīs. 
Logā fragmentāri varēja lasīt dažādu sarkanu 
plakātu tekstu fragmentus CC.. СЛАВА!, ĻE-
ŅINS... MŪ... Par Nezinīti Saules pilsētā Mā-
riņa bija tikusi tikai līdz tai vietai, kur «...viņš 
reiz sacīja Podziņai, man liekas, ka nekādas 
brīnumnūjiņas pasaulē nav un, lai cik man 
to labo darbu tiks, beigās tikpat iznāks čiks». 
Un pēc tam Nezinītis nolēma izdarīt trīs labus 
darbus, lai brīnumnūjiņa sāktu darboties.

Trakomājas rajonu Māriņa vienmēr saoda 
uzreiz, kad izkāpa no trolejbusa. Tā bija īpa-
ša, atšķirīga no pārējās pasaules, stepētu halā-
tu, flaneļa pidžamu, medikamentu un vājnīcas 
ēdienu aura. Tikai daudzus gadus vēlāk Māri-
ņa attapa, ka tas drīzāk bija specifiski uzkarsis 
trakuma aromāts, jo pārējās smirdoņas bija sa-
stopamas arī citās slimnīcās. Ratos, ko pa ale-
ju stūma psihenes darbinieks traipainā halātā, 
truli grabēja netīrās bļodas, bet apakšā stāvē-
ja spainis, kurā bija samestas ēdiena atliekas 
— kompots ar putru, maizes gabaliem un vēl 
kaut ko, kas izskatījās pēc vēmekļiem.

Omīte bija pārcelta uz citu nodaļu, māmiņa 
viņai bija teikusi, kad iesi iekšā pa galvenajiem 
vārtiem, nogriezies nevis pa labi, kā parasti, 
bet pa kreisi, un tur būs 14. nodaļa, kur tagad 
viņu ārstē. Trakomājā omīte nokļuva tāpēc, ka 
bija mēģinājusi noģiftēt Māriņas tēti ar žur-
ku indi un viņš gandrīz nomira, bet ātrā pa-
līdzība viņu izglāba. Omītei rādījās, ka tētim 
patīk arī vēl cita sieviete, ne tikai paša sieva, 
un māmiņa omītes naktsskapītī bija atradu-
si marlē ietītu pudelīti ar vēl kaut kādu indi. 
Omītei bieži rādījās tas, ko citi neredzēja, tā-
dēļ viņa apmēram divas reizes gadā nokļuva 
trakomājā. Bet Māriņu omīte mīlēja, uzlūkoja 
viņu pareizajā gaismā kā mīlulīti un katrreiz, 
kad Māriņa atnāca ciemos, piedāvāja boršču 
un ceptas vai vārītas olas. Pa slimnīcas pagal-
mu klīda pacienti, vairāki vīrieši sēdēja uz so-
liņa un, ķēmīgi ķiķinot, skatījās uz Māriņas 
baltajām, pusgarajām zeķēm. Eu, skuķēn, ko tu 
mums atnesi, viens sauca, bet pārējie smējās, 
viņu stāvi locījās, tad viens izspļāva pelēkzaļu 
recekli uz trotuāra.

Māriņa uzkāpa uz 14. nodaļu otrajā stāvā. 
Tur bija jānospiež zvana poga, durvju mazajā 
lodziņā parādījās māsiņas seja, un Māriņa 
teica — esmu atnākusi pie savas vecmā-
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miņas Zinaīdas Raušenbahas. Māsiņa pamāja 
un atvēra durvis no iekšpuses, jo ārpusē 
rokturu nebija. Māriņa iekļuva satikšanās 
telpā ar vairākiem galdiem, pie kuriem jau 
sēdēja, ēda un sarunājās pacienti ar apmek-
lētājiem. Dažiem bija izvaikstītas, niknas un 
neglītas sejas, bet citiem gaišas, apskaidrotas. 
Māriņa sāka izkrāmēt produktus (zupa bija 
tikai mazliet izlijusi un uzpilējusi uz sviesta 
ietinamā papīra tieši vietā, kur bija rakstīts 
«Zinaīda») un gaidīja omīti.

Pagājušajā vasarā ģimene bija aizbraukusi 
uz Ukrainas laukiem pie opīša, kara invalīda. 
Māriņa redzēja, kur viņš dzīvo — koka būdā 
ar vienu istabu, kas bija aplīmēta ar avīzēm, 
bet sienas vidū bija piestiprināti vairāki orde-
ņi par varonību karā un izbalējusi Hruščova 
ģīmetne, izgriezta no žurnāla Ogoņok. Naktīs 
opis cēlās, skrēja šurpu turpu pa istabu uz sau-
ca: gulties, gulties, šaus, debesis—zeme, artilē-
rija — gatavībā, uz priekšu! Bet dienā viņš ru-
nāja nepārtraukti, tāpēc dzīvoja viens. Vectēvs 
tā uzvedās, kopš pārnāca no kara, un omīte no 
viņa drīz vien aizbēga, pēc tam izšķīrās. Opis 
apklusa tikai tad, kad no avīžu papīra tina ma-
horkas cigaretes un pīpēja. Tabaku viņš gla-
bāja rūsas skartā metāla konfekšu kārbā ar 
uzrakstu vācu valodā. Ēda viņš maz, un viņi 
no Latvijas uz Ukrainu aizveda mugursomu 
pilnu ar produktiem — siļķēm, sviestu, cepu-
miem, šķiņķi un desām. Tas būs ilgam laikam, 
teica māmiņa.

Atsprāga bezroktura durvis un iznāca vec-
māmiņa. Ieraugot Māriņu, viņa sāka steigties, 
neveikli gāzelējoties un šļūkājot. Šķidrie mati 
bija izpūruši, omīti laikam bija pamodināju-
ši, acis bija pārvilkušās ar tādu kā baltu plē-
vi, savukārt rokas, kad tās taisīja vaļā zupas 
burku, trīcēja. Zupa jau bija atdzisusi, bet ne 
auksta. Omītei līdzi bija kabatā iesprausta ka-
rote. Viņa ēda, vira tecēja pāri zodam. Māri-
ņa teica, lai viņa to noslauka, jo rozā šķidrums 
pilēja arī uz stepētā halāta. Vecmāmiņa izēda 
visu zupu. Tad sākās nākamais apciemojuma 
cēliens — Māriņa klausījās vecmāmiņas stās-
tos. Viņai bija omītes žēl, tādēļ nekad uzreiz 
negāja projām, bet vēl kādu stundu uzkavējās, 
jo viņa izskatījās ļoti vientuļa. Jums kaimiņi 
pa elektrības vadiem dzīvoklī laiž indīgu gāzi, 
ome teica, jūs visi drīz mirsiet, jo jūs to nejūtat. 
Tava māte nestērķelē gultas veļu pienācīgi, tā-
dēļ jūs guļat ļoti neveselīgi. Vai tavs tēvs vēl ir 
dzīvs, viņa vaicāja. Viņš ir tautas ienaidnieks, 
jo savā fabrikā izgudro sistēmas, ar kurām 
sagraut valsti, omīte teica. Viņš drīz būs cie-
tumā, kur viņu pakārs kameras biedri, mūsu 
varenās valsts patrioti. Staļins drīz augšām-
celsies! — viņa pēkšņi skaļi iebļāvās.  Sanitārs 
domīgi paraudzījās uz viņu pusi.

Omīte dzīvoja mazā istabā šķībā divstāvu 
mājā iekšpagalmā Kārļa Marksa ielā. Pie viņas 

vienmēr bija ļoti tīrs, jo, kad neatradās trako-
mājā, vecmāmiņa strādāja par apkopēju slepe-
nā rūpnīcā, kurā izgatavoja detaļas militārām 
vajadzībām. Tualetes istabā nebija, tāpēc bija 
jāčurā, atsēžoties uz zaļa, emaljēta spaiņa ma-
las pieliekamajā, kas bija pārtaisīts par virtu-
vīti. Istaba reizēm mazliet oda pēc čurām, bet 
tīrā stērķeles smarža ņēma virsroku. Pa sma-
gām darīšanām bija jāiet ārā, garām ūdens 
pumpim pa piedrazotu pagalmu, kurā bija arī 
dobes. Pie atejas bija galds, un pie tā omītes 
kaimiņi vasarās sēdēja, dzēra šņabi un smē-
jās, bet vecmāmiņa ar viņiem nedraudzējās, jo 
viņi mēdza izbērt indīgu tāldarbības pulveri 
pie viņas dzīvokļa durvīm. Vecmāmiņa tikai 
runāja un runāja, un, kad Māriņa domās aiz-
peldēja uz debesīm pie dieva un knīpām Sau-
les pilsētā, tad vairs nedzirdēja visu, ko viņa 
stāstīja. Tu esi vienīgā, ko es mīlu, bieži teica 
omīte. Kad nomiršu, es tev mantojumā atstāšu 
savu dzīvokli. To viņa solīja katrreiz, kad sa-
tika mazmeitu. Māriņa nesaprata, kāpēc būtu 
vajadzīgs vēl viens dzīvoklis, jo viņai jau bija, 
kur dzīvot, ēst, gulēt, mazgāties, skatīties tele-
vizoru, gatavot stundas un lasīt.

Kara laikā omīti Ukrainā bija situši fašisti, 
jo domāja, ka viņa var pastāstīt, kur slēpjas 
partizāni. Bet viņa neesot zinājusi, kur mežā 
karojis viņas brālēns, tikai caur sakarniekiem 
sūtījusi pārtiku, cik nu kara laikā varējusi, 
atraujot sev un četrgadīgajai meitiņai, Māriņas 
mammai. Reiz mazmeitas apciemojuma laikā 
viņa novilka ar magonītēm un zvaigznītēm 
izšūto lina blūzi un parādīja Māriņai rētas 
uz muguras, ko bija atstājuši pletnes cirtieni. 
Slīpās līnijas bija brūnākas par ādu un labi 
redzamas, vidū tās šķērsoja krēmkrāsas atlasa 
krūštura aizmugure ar metāla āķīšiem, bet 
virs tā apakšējās un augšējās malas pacēlās 
miesas viļņi. Fašisti viņu esot saukuši par 
matku, noturējuši cietumā nedēļu, prati-
nājuši un mocījuši. Viņas meitiņu pieskatījuši 
kaimiņi. Bet tad omīti apmaiņā pret zeltlietām 
no gestapo iecirkņa izpircis īsts draugs, 
pagasta grāmatvedis. Tā viņa tika izglābta no 
pakāršanas. Televizorā Māriņa bija redzējusi 
daudz filmu par karu. Pirms iemigšanas viņa 
reizēm dzirdēja pašas asiņu pulsējošo šalkoņu, 
bet šķita, ka maršējot tuvojas fašistu pulki — 
šuhh, šuhh, šuhh —, lai pakārtu tēti, māmiņu, 
omīti — visu ģimeni! Vai lai uzmestu Latvijai 
atombumbu.

Pēkšņi viena no pacientēm nokrita gar zemi 
un raustījās. Tai psihopātei ir epilepsija, un 
viņa drīz mirs, ledainā intonācijā teica vecmā-
miņa. Atsteidzās medmāsas, pacientei no mu-
tes izspiedās putas. Varēja just, ka omīte ne-
grib, lai Māriņa dodas mājās, bet bija pagājusi 
jau vairāk nekā stunda, un viņa alka lasīt par 
Nezinīša piedzīvojumiem. Es nu iešu, Māriņa 
stīvi teica un ielika grāmatu tīkliņā, izskatās, 
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ka tev, omīt, nāk miedziņš un ir jāpaguļ. Viņas 
apkampās un sabučojās, Māriņa vēl ciešāk sa-
juta dīvaino, nelabu dūšu izraisošo trakomā-
jas smaku, un sanitārs viņu izlaida no nodaļas. 

Trolejbusā nebija kur apsēsties, bet tramva-
ja galapunktā viņa ieņēma sēdvietu, lai varē-
tu lasīt. «Nezinītis pamazām pārliecinājās, ka 
viņa priekšā stāv pats īstākais burvis, un vai-
cāja: bet vai brīnumnūjiņa jums ir?» Drīz vien 
tramvajs bija sasniedzis pieturu, kur Māriņai 
jāizkāpj, taču nelasītas bija palikušas daudzas 
lapas, tāpēc viņa izlēma braukt vēl vienu lielo 
riņķi. Kad tramvajs iztukšojās, uz grīdas viņa 
ieraudzīja uzblīdušu brūnas ādas maku. Viņa 
to pacēla, maks bija pilns ar daudzkrāsainām 
banknotēm. Māriņa atradumu aiznesa tram-
vaja vadītājam, jo, tāpat kā Nezinītis, ticēja, ka 
burvestības spēku var iegūt, darot labus dar-
bus. Viņš, plati jo plati smaidīdams, teica, ka 
Māriņa ir kārtīga, laba pioniere. Viņa atgrie-
zās savā vietā un atšķīra grāmatu.

Desmit minūtes tramvajs galapunktā atpū-
tās. Salons bija tukšs un kluss, tajā vēl neviens 
nebija iekāpis. Pēkšņi, kā neredzama spēka 
mudināta, Māriņa piecēlās un nolēma piela-
vīties pie vadītāja kabīnes un palūkoties pa 
stiklotajām durvīm, jo viņa smaids Māriņai 
šķita līdzīgs dažu trakomājas pacientu mīmi-
kai. Vadītājs bija zemu noliecies, lai tramvaja 
priekšējā logā viņu neviens neredz, un dru-
džaini skaitīja rubļus, kurus bija atradusi Mā-
riņa. Bet uz vadītāja kakla kā jātnieks sēdēja... 
sēdēja... ai! Nezinītis no Saules pilsētas! Tikai 
atšķirībā no Nezinīša grāmatas ilustrācijās pie 
viņa salmenīcas bija piespraustas divas nozī-
mītes — sarkana piecstaru zvaigzne un apaļa, 
ar kāškrustu vidū! Nezinītim rokā bija burvju 
nūjiņa, ar to viņš zvetēja pa tramvaja vadītāja 
pleciem, te vienu, te otru, un izkliedza: atdod 
piķi, atdod man piķi, izdzimteni!

Māriņa ļoti nobijās un, drudžaini elpojot, 
ātri tipināja uz savu sēdvietu. Īstas baisas vi-
ņai iedvesa vārds «izdzimtenis». To viņa dzir-
dēja pirmo reizi un nojauta, ka tas nozīmē kaut 
ko sliktu — cilvēks taču piedzimst, nevis iz-
dzimst... Pēc mirkļa, it kā nekas nebūtu noti-
cis, vadītājs iznāca no kabīnes, uzmundrinoši 
pamāja Māriņai, izkāpa no tramvaja un drīz 
vien atgriezās, lai sāktu reisu. Vagons pama-
zām piepildījās ar pasažieriem, viņa mēģināja 
apvaldīt satraukumu un lasīja... «Nekā intere-
santa tur nav. Braucam uz Saules pilsētu, un 
vairāk nekā, Nezinītis noteica.» Blakus sēdo-
šā sieviete viņai pavaicāja, vai tev, bērniņ, ir 
kabatas lakatiņš? Māriņai bija mūžīgās iesnas, 
un lasot viņa tā aizrāvās, ka puņķus šņauca 
uz iekšu. Viņa taustījās pēc mutautiņa, bet iz-
rādījās, ka ir to pazaudējusi. Māriņa nolēma 
puņķus degunā aizturēt un neizdvest ne ska-
ņas, lai viņai neliek atstāt tramvaju un ļauj la-
sīt. Kad Māriņa pabeidza grāmatu («Tā beidzās 

Nezinīša ceļojums uz Saules pilsētu.»), ārā jau 
bija tumšs, un viņa bija sasniegusi galapunk-
tu vēlreiz. Māriņa devās mājās un piezvanīja 
pie dzīvokļa durvīm. Tās ātri atslēdza māmi-
ņa, kurai bija slapjas rokas, jo viņa bija maz-
gājusi lielo veļu, bet viņai aiz muguras stāvē-
ja tētis. Viens otru pārtraukdami, viņi teica, 
ka bija ļoti nobažījušies, kāpēc Māriņa tik ilgi 
kavējas, ka viņi uztraucās, uztraucās, uztrau-
cās, uztraucās... Māriņai no vainas sajūtas vi-
sas iekšas savilkās šausmu krampjos, un tādos 
brīžos viņa atkal devās pie dieva un knīpām 
uz Saules pilsētu debesīs. Bet pēc tam māmiņa 
viņai deva to pašu rozā zupu, ko šodien ēda 
vecmāmiņa. Vakarā pirms aizmigšanas Māri-
ņa atšķīra pasaku grāmatu Īkstīte, lai apskatī-
tos savu vismīļāko ilustrāciju tās beigās — Īk-
stīte sēž lilijas ziedkausā, un atlido princis ar 
spāres spārniem. Šī bildīte bija kā ceļvedis uz 
sapņu pasauli.

Pēc daudziem gadiem, kad omīte jau bija 
mirusi, bet viņas šķībā māja nojaukta, Māri-
ņa trakomājā apciemoja savus vīriešu drau-
gus, kuri izvairījās jeb, kā tolaik teica, kosīja 
no dienesta padomju armijā un tēloja nojū-
gušos. Viens no viņiem uzvilka lāčādas ka-
žoku un iegūlās karstā vannā, bet viņa māte 
izsauca ātros. To viņi iepriekš bija sarunājuši. 
Otram draugs iesita pa galvu ar Ļeņina bis-
ti, un viņš it kā kļuva dulls pēc smadzeņu sa-
tricinājuma. Vairākas diennaktis ar apsaitētu 
pieri viņš esot gulējis slimnīcā un nepārtrauk-
ti teicis: mans tēvs ir Leonīds Brežņevs, mana 
māte ir Marija Kallasa, mans tēvs — planēta Sī-
riuss, mana māte — trauku lupata, mans tēvs 
— Džons Lenons, mana māte — Mirdza Ķempe, 
mans tēvs — Jurijs Gagarins, mana māte — Ai-
sedora Dunkana, mans tēvs — Džons Kenedijs, 
mana māte — kristāla lustra. Reizēm viņš bija 
piedzimis viendzimuma pāriem: mana māte — 
Katrīna Lielā, mans tēvs — Emma Goldmane, 
mana māte — Vilis Lācis, mans tēvs — Leonar-
do da Vinči, un viņš nekad neesot atkārtojis 
vienu un to pašu vecāku kombināciju, ko jau 
bija teicis. Un jaunekli aizveda turp, kur viņš 
arī vēlējās izvairīties no dienesta svešā armijā, 
— uz trakomāju.

Parasti Māriņa pirms ieiešanas slimnīcas te-
ritorijā devās uz kafetēriju Kosmoss pie kino-
teātra un tur piepildīja lielu termosu ar kafiju, 
spēcīgā proporcijā sajauktu ar moldāvu bren-
diju. Tad viņa ar draugiem sēdēja trakomājas 
pagalma krūmos, pīpēja, dzēra karsto kokteili 
un stundām ilgi uzjautrinājās, klausoties stās-
tos par citiem kosītājiem. Piemēram, divi pa-
cienti slimnīcas nodaļā ar nopietnu sejas iz-
teiksmi sēdējuši pie šaha dēļa un spēlējuši, 
pārvietojot figūras, kuru nebija. Viņa apdulla 
piesaulē un zviedza, jo mutes dzelži Māriņai 
jau sen bija izņemti un zobi iztaisnoti. Saules 
pilsētā varēja zviegt ar plaši atvērtu muti. Ê

Liāna Langaproza Māriņa dodas uz Saules pilsētu
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Apceri par Jāņa Poruka (1871—1911) noveles 
publikāciju sākšu ar apgalvojumu, ka Poru-
ka prozu visā tās krāšņumā un daudzveidībā 
mūsdienu lasītājs nemaz nezina. Dažs varbūt 
tiektos protestēt — tak līdz apnikumam drillēti 
šie «bālie zēni», «sirdsšķīstie ļaudis» un ideālis-
ti, šie malā stāvētāji un sapņotāji, šie nelaimīgie 
cietēji un asaru prinči utt. Šie Poruka prozas ti-
pāži patiesi, kā atzinis literatūrzinātnieks Jānis 
Rudzītis, novērsuši uzmanību no viņa daudz-
veidīgās personības plašuma un dziļuma, daļā 
lasītāju varbūt pat radot dziļu vienaldzību un 
nepatiku pret viņa prozu. 

Poruks pats izteicies, ka gara varoņi nebūt 
nav vērtējami zemāk par praktisku darbu va-
roņiem, un, viņaprāt, par to spriestspējīgam la-
sītājam nevajadzētu sašust vai augstprātīgi no-
vērsties no garīgumā centrētiem tipāžiem kā 
lūzeriem un pamuļķīšiem. 

Nebūs pārspīlēts, ja teikšu, ka Poruka proza 
mūsdienās zināma izteikti vienveidīgi — kopš 
pagājušā gadsimta 40. gadiem lielākoties tira-
žēti tikai kādi 20—30 t.s. klasisko darbu. Te pie 
vainas padomju okupācijas gadiem raksturīgā 
ideoloģiskā vienkāršošana un apzināta noklu-
sēšana, kas Poruka prozu ierobežoja primitī-
vajos reālistiskās un romantiskās literatūras 
pretstatos ar nereti tikpat vienkāršotām inter-
pretācijām. 20. gs. 20. gadu nogalē divdesmit 

sējumos izdotajos Poruka Kopotajos rakstos bija 
apkopoti 175 prozas darbi — tātad tieši proza 
veido Poruka literārā devuma lielum lielāko 
daļu. 

Diemžēl pat mūsdienās Poruka modernistis-
kajai prozai netiek pievērsta adekvāta uzma-
nība. 2013. gadā izdotajā Poruka prozas izla-
sē Brūklenāju vaiņags atkal pārpublicēti tikai t.s. 
populārie Poruka prozas darbi. 

Kāda ir Poruka modernistiskā proza, un kā-
pēc tā būtu jālasa? Literatūrvēsturiskajā as-
pektā Poruks vēl krietnu brīdi pirms Viktora 
Eglīša, Kārļa Jēkabsona, Pāvila Gruznas u.c. 
mūsu pirmās paaudzes modernistiem — jau 
1897.gadā — publicē savus simboliski tendē-
tos filozofiski eksistenciālistiskos prozas dar-
bus Klusētājs, Puteklītis, Lauva debesīs. Arī pēc 
tam laiku pa laikam seko tādi modernistiski 
intertekstuāli darbi kā Mūžīgais žīds, Hamlets, 
Sardanapals, Slepkava, Faķīrs utt. Taču nebūs ne-
pamatoti atgādināt, ka daudzas modernisma 
izpausmes savā ģenēzē saistītas ar klasisko ro-
mantismu. 

Tas jaunais, ar ko Poruks manifestējas latvie-
šu prozā, ir cilvēka esamības vērtīborientāci-
jas jautājumu izvirzīšana priekšplānā, pasau-
les un cilvēka situācijas principiāli filozofisks 
skatījums vai, kā pats rakstnieks uzsvēris, ska-
tiens uz esamību «no mūžības viedokļa». Po-
ruku ļoti reti interesē Rūdolfa Blaumaņa uz-
mācīgi deklarētā prasība pēc raksturiem un 
to psiholoģiskajām kolīzijām. Porukam toties 
svarīgi tēlot eksistenciāli un morāli primāru 
cilvēcisko pamatdziņu izpausmes kā visai cil-
vēcei piemītošas.

Poruks pirmais latviešu literatūrā un visvai-
rāk prozā ieved kultūrvaroni — lielo un mū-
žīgo eksistenciālo jautājumu varoni, pasaules 
nolādēto un nebeidzamo mīklu minētāju, per-
sonāžu, kurš nereti ar šausmām un izmisumu 
vēro nemitīgās pretstatu izpausmes, labi sapro-
tot, taču smagi pieņemot labā un ļaunā vieno-
tību, dualitāti un neizbēgamību. Tieši šis mo-
rālfilozofiskais, ar dažādām mitoloģiskām un 
kulturoloģiskām alūzijām piesātinātais un uz 
eksistenciāliem vispārinājumiem orientētais 
skatījums radikāli atšķir Poruka noveles no 
reālpsiholoģiskā tēlojuma novelēm, kuras tik 
perfekti zināmas latviešu prozas klasiķu daiļ-
radē.

Čūskas Poruks sarakstījis 1904. gada beigās 
vai 1905. gada sākumā, un tās pieder pie rakst-
nieka simboliskajām novelēm, kaut gan Poruks 
pats šo darbu dēvējis par tēlojumu. Simbolis-
kā novele netiecas pēc reālistiska tēlojuma, 
bet dzīves reālijas «paceļ» strikti vispārinošos, 
simboliski ietilpīgos tēlos. Arī Čūskās rakst-
nieks cilvēka viltību, skaudību, neiecietību, 
egoistisku kategorismu simboliski rāda 19./20. 
gs. mijas modernisma kultūrai raksturīgajā 
htoniskajā (zemes un pazemes) čūsku alegorijā. 

Nezināmais 
latviešu 
modernists
No Poruka kā celma izauga jaunā 
latviešu rakstniecība, un viņš 
pirmais latviešu «nacionālā 
elementā» ietvēra modernās 
mākslas jēdzienu 

Viesturs Vecgrāvis
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Čūsku tēmu Poruks aizsāk jau 1901. gadā 
rakstītajā novelē Sīmanis Gaigals. Šo tēmu 20. 
gs. pirmajā pusē aktualizē arī krievi Bloks, 
Hļebņikovs, Brjusovs, Remizovs, vācieši Hof-
manštāls un Hese, francūzis Moriaks, zviedrs 
Dagermans, anglis Meičens un amerikānis 
Steinbeks, droši vien arī vēl citi. Turklāt no 
romantisma gotiskajiem darbiem pārmantoto 
šausmu un baiļu gaisotni Poruks ietver gran-
diozā čūsku uzbrukumā atsevišķam cilvēkam, 
kurš visu šo ekspansiju var tikai novērot, ne-
spēdams vairs ietekmēt notikumu gaitu. Čūs-

kās Poruks akcentē, ka sakārtotas pasaules 
vietā neatvairāmi stājas disharmonija un ag-
resivitāte, cilvēciska atsvešinātība un ļaunuma 
neizbēgamība, haosa uzvara. Htoniskā čūsku 
piederība pazemes spēkiem izraujas no sev no-
lemtās telpas, iznīcinot un deģenerējot debesu 
kā svētuma telpu — debesis vairs nav patvēru-
ma, mierinājuma un ideāla telpa, bet gan apo-
kaliptiskas katastrofas telpa. 

Savā cilmē Čūskas, iespējams, bāzētas kādā 
Poruku visu mūžu mokošā problēmā: cilvēka 
bioloģiskajā nolemtībā, nespējā izrauties no 
dabas gūsta. Čūskas ir arī ģimenisko attiecību 
neatvairāma sabrukuma simbols. Ļoti iespē-
jams, ka novelē tiešāk vai netiešāk atspoguļo-
jas arī tās viņam ētiski nepieņemamās cilvēcis-
kās izpausmes, ko rakstnieks izjūt, dzīvodams 
«sprosta situācijā» Cēsīs, kur viņu neieredz 
un nepieņem sievasmāte un kur viņa pārjūtī-
gi neirastēnisko rīcību dažu reizi nespēj pie-
ņemt arī dzīvesbiedre. Domājams, tieši dzīves 
konkrētība — līdztekus Porukam raksturīgajai 
tieksmei to abstrahēt ietilpīgos, atpazīstamos 
tēlos un notikumus vispārinošā izvērsumā — ir 
pamatā Čūsku tapšanai. Augstu šo Poruka no-
veli vērtējis Jānis Veselis, kurš Čūskas saistījis 
ar Edgara Alana Po iedibināto šausmu stāstu 
tradīciju, akcentēdams Kaina un Ābela problē-
mas risinājuma oriģinalitāti. 

Čūsku fināla ainu ar lidojošo brāļasievu, ku-
rai ap kaklu aptinusies čūska, ar silu, kurā viss 
šņāc un kurā spīd čūsku acis, ar plīstošu de-
besu jumtu, kuru aptvērusi melna milzu čūs-
ka, un ar lejupkrītošajām zvaigznēm, eņģeļu 
kliegšanu un apokaliptisku ugunsgrēku purvā 
Viktors Eglītis nodēvējis par gigantiskas cīņas 
pret pasaules viltu lielisku simbolisku attēlo-
jumu, kuram līdzvērtīgu jutis vienīgi lietuvie-
šu ģēnija Mikolaja Konstantīna Čurļoņa gleznā 
Čūskas simfonija. Savukārt Čūsku psihoanalītis-
ku interpretāciju devusi Stokholmas psiho-
loģe Aina Siksna. Viņa uzsvērusi, ka novele, 
izmantojot Melānijas Kleinas koncepciju par 
bērna šizoīdajām un depresīvajām fāzēm, «no-
lasāma» arī kā bērna un mātes konflikts, kurā 
parādās dēla agresija pret māti piecos cēlienos 
(fāzēs), neeksistējot stāstītāja apziņā robežām 
starp iekšējo un ārējo pasauli.

Čūskas pēckara gados Latvijā nav pārpub-
licētas, pēdējā Čūsku publikācija Latvijā bija 
1930. (!) gadā. Novelei piemīt arī kāds būtisks 
trūkums — tā nav rediģēta, domājams, pā-
rāk uzticoties rakstnieka autoritātei. Rutinēts 
mūsdienu lasītājs tekstā ieraudzīs gan kom-
pozicionālas, gan stilistiskas paviršības. To-
mēr ar šo un citiem daudzajiem modernistis-
kās prozas darbiem Poruks latviešu īso prozu 
«izrauj» no reālisma ierobežotības un tuvina 
sava laika Eiropas literatūras jaunajām satu-
riskajām interesēm, formas un virzienu novi-
tātēm. Ê

Jānis Poruks ap 1907. 
gadu. Fotogrāfs Jānis 
Rieksts. Rakstniecības un 
mūzikas muzeja krājums. 
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Dalījām ar brāli zemi. Brālis paņem to pusi, kur 
gatavas druvas, kur satiekas ar kaimiņiem. Viņš 
kultūras cilvēks, praktisks, neliekuļo pašaizlie-
dzības. Lai arī ņem. Viņam sieva, kas briesmīgi 
mīlē lopus. Manim piekrīt ciņāji, purvājs ar duļ-
ķainiem grāvjiem un vītenēm priedēm. Bet aiz 
ganības, kuru brāļa sieva manim labprāt būtu at-
ņēmuse, čūlā klusa, tumša upe, dziļi noslēpusēs 
staignajos krastos. Tur vēl valda daba. Un tā ma-
nim tā patīk, ka es brālim labprāt atdodu visas 
druvas.

Aiz upes vēl mana tiesa. Tur es ar lielkungu ro-
bežnieks. Manas sudraba apses dreb aiz prieka. 
Pa vienam bērzam. Bet tad aviešņu daudz. Un ze-
menes. Tur ir veci celmi. Guļ vēl pa līstam kokam, 
kā nezvēri, kuri gatavi pietrūkties. Apburti pūķi. 
Bet kur čūskas nosistas, tur sasprausti maigļu 
krusti, šķobani, tievi, bet iztura vējus.

Kad nu viņi visi no sētas aizbrauc vai aiziet, 
viens uz baznīcu, otrs uz ciemu, es aizeju uz upi. 
Tur brīdi stāvējis, redzu, ka nekā nav. Ūdens kā 
bez dzīvības. Pār siekstēm laipoju viņpusē. Kā 
bērns — kārs uz zemenēm.

Kur zemenes, tur čūskas! — vecmāte mēdza 
teikt. Bet es jau eju trešo svētdienu uz čūslienu 
un vēl neviena tārpa neesmu redzējis. Un tur mī-
tot tādas odzes, ka kostais tik ilgi vēl dzīvojot, 
kamēr kliedziens mežā noskanot. Sudraba apses 
drošas, bet manim kājas basas. Bērzi vienos krek-
los purina plecus un loca zaļās galvas, skatās pāri 
ciņājiem zilajā mūžībā. Saule, aizbridusēs, netiek 
iz bālās piena tinas laukā. Pakrēšļi māņojas, tikko 
redzami. Tā daba svin sabatu.

Jau kādu stundu, varbūt ilgāki, sēdu uz celma. 
Piena tinas nosulājas no saules, izčib, saulīte pil-
na karstuma. Uz kakla deg.

Diezin, kā te sienāzis iekļuvis. Zaļš, pakausī at-
mestiem ragiem tas sašūpojas un tad cērtas pār 
žagariem. Tepat bija, bet diez’ kur palika. Bet... Nu 
es viņu redzu: ritenī, krustainu muguru, plaka-
no ovālo galvu. Viņa sildās. Un acis zib kā pelei. 
Taisni uz mani glūn. Kā tu kustēsies, tā viņa te-
vim tīsies ap kāju. Tepat ne soļa no manis. Ma-
nim pakausī jūk dzirkstes. Apjūk taureņu bars. 
Bet es nedrīkstu acu ne pagriezt. Jāskatās šai tais-
ni virsū. Viņa sagatavojas. Bet es turu rokā cie-

ši milnu. Domāju: ja milnu celšu, viņa lēks. Ma-
nim nogurst acis. Kājas tirpst. Nu taisni pa galvu! 
Aste nost, bet galva lēkā pa gaisu. Milnu spiežu 
uz vida. Viņa nešņāc, mēma lokās. Situ vēlreiz. 
Jādomā: nu ir beigta. Vairs nekust. Īsta austrum-
niece. Barhenta tārps — zilgana tērauda un bron-
za rakstiem. Skaistums, saltums un nokauta nāve. 
Jāsamin galva. Bet viņa iedurs papēdī. Apdomā-
jos. Eju meklēt mieta. Taisīšu maigļu krustu. Kur 
čūska nosista, tur jāiesprauž krusts par zīmi, ka 
tas uzvarējis.

Sadabūjis mietu, nāku atpakaļ. Odzes — nekur. 
Lūk, viltniece! Izlikās, ka beigta. Izmeklējos velti. 
Nav. Viņa dzīvo. Viņa pievils atkal. Droši vien tai 
ir vesela dzimta. Viņi visi līdīs pie čūsku karaļa 
mani apsūdzēt. Es tas čūskas sitējs. Viltības nī-
dētājs. Šņākdamas kā fūrijas viņas skries manim 
pakaļ. Čūsku karalim ir pusspārni. Tas pat eņģeli 
kodīs. Bet grēciniekus, kuri uzstājas pret viltību, 
saltumu, nāvekli un austrumnieku lunkano grez-
nību, dzeļ prastas odzes. Ja odžu apkarotājs īpaši 
kaislīgs, tad pats karalis baravedis. Vajaga dabas 
nīdētāju nokost.

Stāvēju brīdi šausmās. Tā vien bija ap dūšu: sa-
skries visa dzimta, visas glodenes, ķirzakas, visi 
rāpuļi un mani nokodīs. Tik ilgi dzīvošu, kamēr 
atbalss noskanēs silā. Bet nupat varde pielēca. 
Apklusa vējš.

Karstums pieņēmās. Pār upes malām kūsēja vē-
sums un drebēja ņirbēdams, cikcakās locīdamies.

Es šāvos, kā bēgdams, uz upmalu. Tik vienas 
domas: ka tik neuzmin odzei. Bail no nāvīgās mē-
les, bail no maitājošā saltuma. Pārskrēju pa siek-
stu otrā krastā. Nostājos, kur cietāka, kailāka vie-
ta, un skatos atpakaļ. Vai tik pūķis kur nepacels 
galvas. Bet viss mierā. Tikai no visiem kokiem 
skatās tā savādi, māņi. Sudraba apses skandina 
savus lapu dālderus. Tā ir mana manta, bet pūķis 
to apsargā. Visus šos dālderus es sviestu pāri si-
lam, pasaulē, lai tā reiz atpērkas brīva, lai atpēr-
kas no zemes, pie kuras tā saistīta. Bet odze jau 
glūnēja. Un tā jau nav tā vienīgā.

Šausmīgi, ka viss tā mierā. Es zinu, ka tas nav 
miers. Tā ir viltība. Viņas lodā kaut kur pa zāli, 
zem sakārņiem un žagariem. Viņas sačukstas, sa-
zinās. Un tad mani kodīs. Es pielaistu savai čūs-
lienei uguni, bet viss tik zaļš, tik sulains, tur ne-
kas nedeg. Tās domas jāatmet. Te es jūtu, ka manā 
azotē kaut kas lodā, salts. Es iebāžu roku un sa-
spiežu savu mazo odzi, kura jau kopš gadiem 
mēdz ieritināties manā sirdī un izlien tad azotē, 
kad es karoju pret viltību.

«Kuš,» viņa šņāc, «liec tu tārpus mierā. Ko tu, 
cilvēks, karo pret viltību. Tā ir svēts dabas bērns. 
Bez tās nekā. Zivs pieviļ zivi, putns putnu, zvērs 
zvēru. Visi grib dzīvot, visiem slāpst, visi salkst. 
Bez viltības nekā. Jānomirst. Klausi mani. Ej sētā, 
apgādā svaigu pienu, noliec čūskām, lai zīž. Tad 
tevim labi klāsies. Apvāksies kā austrumnieks 
lunkanās bronza bruņās, spīdēsi kā lielmanis!»

Mana odze ir maza, bet ļoti skaista. Tai ir šķē-

Jānis Poruks

Tēlojums

Čūskas
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rēta škrumšļa mēlīte. Un šķērītes spīd kā divas 
gļotainas stikla adatiņas. Visu krūti tā manim 
sakoduse. Bet sen es tai esmu izgriezis nāvekļa 
dziedzerīšus. Pati odzīte mani izmācīja. Tā bija 
manī iemīlējusēs, kāroja pēc manas sirds. Bet es 
teicu, atdod nāvekli, tad došu tevim mājas vie-
tu. Viņa vilcinājās. Bet es citādi nepielaidos. Tad 
tā atdeva nāvekli. Gribēja katrā ziņā iekļūt manā 
sirdī. 

Mana odzīte kož, bet nenonāvē neviena. Viņa 
ložņā pa azoti. Tik nemierīga tā nekad nav bijuse.

«Laid mani,» viņa šņāc, «es līdīšu pie savas mā-
sas. To tu, bezdievi, sadauzīji.»

«Sitīšu, katru sitīšu, kuru ieraudzīšu!» es ieklie-
dzos.

«Laid!» viņa iekožas.
Es viņu saspiežu un nosviežu zemē. Ņirbēda-

ma tā aizlokās pa upmalu. Bet es nu manu, ka 
vairs nav labi. Sirds tā noguruse, slāba, dzert gri-
bas. Kā ģībonis nāk. Vējš uzgrūžas. Viss mežs top 
dusmīgs. Saule atkal ietinusēs pienainos tīklos. 
Miegainie padebeši grimst tai virsū.

Speru varen lielus soļus. Sētas pusē debess 
pārkausēta, zila izkalta. Liekas, tā noskan, kad 
bezdelīgas piesitas tai, laizdamās griežu elipsēs 
kā astes zvaigznes bez noteiktas zistēmas, pa gai-
siem. Kalsnajās priedītes tvīkst sūnājā. Pārsūku-
šās purva mieļu. Dūņās augušas un dzīvojušas. 
Nora karsta, bet gaiss atdzisis, tomēr izslāpis. 
Tāļu zem zemes dun. Aiz sila kalniem nāk milzis, 
piesmēlis jūrā tumšzilus vaigus pilnus ar ūdeni, 
zemi dzirdīt.

Pa olnīcu brauc brālis ar sievu no baznīcas.
***
Naktī pamodos. I pērkoņa nedzirdēju, tik cie-

ši biju gulējis. No klēts jumta pil gausi un ne-
vienādi. Dārzā ābeles un kļavi reizām nopuri-
nās, salijuši slapji, smagi. Kad paliek viss klusu, 
tad dzirdu: aiz durvīm pa dēli kaut kas ložņā. Tā 
kā ieraudas. Bet tik klusi, tik slāpstoši, ka sapro-
tu: tas nav cilvēka bērns. Lai raud viss, lai slīkst 
asarās, tikai cilvēka manim žēl. Klētiņa ieslodzīta 
pilnīgā tumsā. Esmu tā noslēpies, ka viltība ma-
nis nevar sataustīt. Zinu, kas tur raud. Tā ir viņa. 
Grib, lai es izeju. Bet, tikko es attaisīšu durvis, ka 
šī caps! man krūtīs iekšā. Tāda viltniece! Lai raud. 
Savā sirdī es vairs nelaidīšu nevienas čūskas.

Liekas, tumsa mani aptausta, vai es neesmu 
pasprucis. Viņa apmierinās. Es tepat gulu, jūtu, 
ka esmu, bet neredzu nekā. Un, kad viss klusu, 
kad čūska laukā apstājas raudāt, tad domāju: klu-
sums ausīm tas pats, kas tumsa acīm. Tad nekā, 
nekā. Labāki ir, kad nekā. Tad dzīvoju kā miris. 
Kā aprakts, bet sevī svabads un brīvs. Satveru 
roku rokā. Abas satiekas. Grib kaut ko tvert. Un 
notirpušās kājas grib slieties pār lāvas malu. Tad 
ta locekļi! Visi nemierā ar mani, ka es tāds tum-
sonis. Nolien pie malas un guļ! Pagaidiet, es cel-
šos. Bet lai tā čūska aizlien. Sistā viltība manim 
nepiedos. Tā izdzers manas asinis, ja es neslēpšos.

Atkal raud. Tagad divas... trīs... Es jau domāju: 

ir vesels bars. Un viņas lodā, gaida tikai uz mani. 
Bet, ja es neizeju, ja es slēpjos ar gudrību, tad es 
esmu pats čūska. Pats tad viltības miteklis!

Atrauju durvis un izskreju. No jumta nopil sal-
tas lāses uz galvas un pleciem. Caur ābeļu zariem 
iemirdzas pa zvaigznei. Visa radība skumst, bet 
es elsādams priecājos, ka esmu atsvabinājies pats 
no savas viltības. Lai mani nokož, lai nodzeļ, lai 
nožņaudz kā Laokonu. Kamēr atbalss birzē no-
skanēs, tikmēr taču vēl dzīvošu. Bet šī atbalss, tā 
skanēs briesmīgi. Tā modinās visus mājeniekus, 
tā uzcels kaimiņus. Visi suņi ries, visi saskries pa-
galmos, balti kā ķēmi. Visi būs augšā no miega. 
Iz debess izšaus pirmatnības odze savu ugunī-
go galvu un šņāks. Bet tad visi redzēs, ap ko lie-
ta grozās. Ap čūskām. Odzes spīdumā tie redzēs 
odzes, kā viss mudž un čum no lunkanām glo-
denēm, melnām un sarkanām čūskām. Bezdelī-
gas izlidos no pajumtēm, un ļaudis redzēs, ka tās 
nav bezdelīgas, bet spārnotas ķirzakas. Zirgi un 
govis izspruks no staļļa, zviegdami un maudami, 
un visi ieraudzīs, ka tie ir rijīgi pūķi. Un visa zāle 
kustēs kā zaļi, fosforiscējoši tārpi...

Bet neviena neķeras manim klāt. Viņas šņāc aiz 
dusmām, ka es nepaliku tumsā, viltīgs un bailīgs. 
Viņas atzīst, ka es tad uzvarēšu, ja tās mani no-
dzels un nokodīs. Te es esmu, nākat, vijaties ap 
mani! Bet tās kūņājas pa dēli pīnēm vien, kā vais-
la laikā. Visu visādas: mazas un lielas. Es viņu ne-
skaitu, tik daudz to ir. Uzlec mēness aiz birzes, un 
viņas visas izstiepj kaklus, aplūko mani kāri. Sā-
tani! Cik skaistas! Viena laistās kā skābinātā sud-
rabā, bet bez astes, saslejas uz nosistā, strupā gala 
un izlaiž šķērēto mēli. Tātad tu vēl dzīva. Tu viņas 
visas šurp sasauci mani žņaugt.

Te iedziedas vecais gailis, mans uzticamais 
draugs. Viņš ir vienīgais, kas bez manis sētā ir 
nomodā. Čūskas aizšmauc pa dēli, pa dārza ce-
liņu, augšā uz istabas pusi. Pa vaļējo logu tarkš 
vecais tēva pulkstenis divpadsmit. No čūskām 
nu šoreiz vaļā. Kāpju pakrēslim virsū: ejmu pa-
galmā, pie akas nodzerties. Tik nelabi. Pie vindas 
piekaltais spainis nožvadz kā cietumnieks, tad to 
laižu kā kapā. Neizprotama tvana sitas no akas 
dziļuma augšā. Izvindāju spaini, uzspiežu to uz 
grodiem un, pusceļos saliecies, sūcu pie apsis-
tās bārdainās spaiņa malas. Saltas šļakas līst gar 
vaigiem. Bet dzerdams veros turp, kur mēness 
skatās: logā. Aiz loga stāv brāļa sieva un, sejā ie-
karsuse, glauda melnu čūskas galvu. Mani ierau-
dzījuse, tā pazūd.

***
Pirmdienas priekšpusdienu nosēdēju drūms 

klētiņā. Māte padeva manim pusdienu, tā bija 
tāda paslikta. Viņa labu brīdi skuma, bet tad aši 
ierunājās, lai arī es vedeklai kādu vārdu teicot. Es 
tak esot tāds pat saimnieks.

«Ко es tur teikšu,» gribēju izrunāt, «viņa jau 
glauda čūskas!», bet apķēros. Kāpēc tā muldēt? 
Noturēs mani par traku. Un tad māte pavisam 
sanīks.



Nodomāju, 
celšu īstu 
burvju un 
raganu 
mitekli, 
fantastisku 
ķīniešu 
jumtu, pūķu 
galvām korēs
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«Vedekla visu noslēdz,» māte piezīmēja, «pag-
rabu, klēti».

Manim saskrējās sirds. Vēl jau par dalīšanu ne-
kas nebija norakstīts, vēl jau es varēju brāļa sievai 
pateikt: tā un ne citādi! Bet šī jau tagad tā rīkojas. 
Nebūs čūska pareizi izmācījuse.

Māte gaida ar bļodiņu rokā, ko nu es teikšu. 
Bet es nesaku nekā. Gribu nogaidīt, paciesties, 
nesaucis palīgā pretviltības.

«Gan būs labi,» es beidzot nosaku un izeju pa 
priekšu. Māte nopūšas un paliek klētiņā.

Pagalmā satieku Jāni. Viņš ir uzbudināts un 
dūšā.

«Nupat nositām lielu čūsku!» viņš stāstа, un 
brāļa sieva nobālē.

«Kur?» es prasu.
«Tepat aiz kūts. Un Pēters vēl otru redzējis. Tā 

aizšmaukuse. Velns viņu zina, kur tās uzradušās. 
Agrāki te sētā nevienas neredzēja.»

Bet brāļa sieva nogriežas un aizlaižas uz kūts 
pusi.

***
Mans krusttēvs ir miris un manim atstājis visu 

savu mantu. Kad visu saskaitu, tad naudā sanāk 
tuvu pie desmit tūkstošiem. Mana brāļa sieva aiz 
dusmām raud, bet, kad mani ierauga, tad tik mīļi 
smaida, it kā kad gribētu manim ap kaklu krist.

«Kad jau mēs te nevaram satikt,» es saku, «tad 
manim cits nekas neatliek, kā celt savu māju čūs-
lienā.»

«Ko nu lai dara,» brāļa sieva ieņaudas, «vīra 
māte jau manis tūliņ negribēja, Jāni uz to vien 
skubināja, lai vēl neprecas, lai pagaida, kamēr at-
radīsies tā īstā!»

Manim jāsmejas. Māte jau zināja, kas tā par cil-
vēku.

«Varētu jau nu gluži labi sadzīvot,» brāļa sieva 
turpina, «uzbūvētu pavisam jaunu ērbeģi, katram 
savu dzīvokli. Bet šitā, kur tu par sevi, visi teiks: 
cik naidīgi tie dzīvo!»

«Bet tu jau čūskas glaudi,» es iesakos.
Viņai aiz piktuma asinis acīs saskrejas. «To tu 

pieminēsi!» viņa nodraud.
Tagad ne dienu, ne nakti vairs nav miera. Ma-

nim to tūkstošu vēl nav rokā, bet viņi visi jau tos 
iekārojuši. Pat Pēters prāto, ko visu tas būtu izda-
rījis, ja tam būtu tūkstoš rubļu. Tādi cilvēki viņi 
ir. Iekāro un, tiklīdz iekāro, tūliņ runā un rīko-
jas viltīgi. Čūsku pilna māja. Arī māte prasīja: cik 
tad tu, dēls, manim dosi? Labāki būtu, ka viņiem 
atdotu visu. Kad izbērtu visu to naudu pagalma 
vidū, lai izkaujas ap to.

Kādu vakaru māte aiziet pie manis klētiņā un 
saka: «Par tevi jau ļaudis pavisam slikti runā. Tu 
esot burvis. Sabūris visu māju. Čūskas sasaucis. 
Ne ar vienu nerunājot. Tā esot zīme, ka nelaba-
jam kalpojot.»

Jāsmejas. Tas viss ir čūsku darbs. Viņas sāk at-
riebties. Ja viņas mani nokostu, tad es būtu uz-
varētājs. Bet nu viņas mani nomāc, mani apme-
lodamas.

***
Vienu vakaru aizkavējos vēlu čūslienā. Noska-

tīju un aprēķināju, kur katra ēka būtu ceļama. 
Nodomāju, celšu īstu burvju un raganu mitek-
li, fantastisku ķīniešu jumtu, pūķu galvām korēs. 
Apņēmos bērzus un apses atstāt, visu apkārtni 
mežonībā, dzīvot uz visšaurāko un kaitināt čūs-
kas, spītēt rāpuļiem. Labi būtu, ja bez tilta varētu 
iztikt. Lai paliek melnās siekstes, kur pāri staigāt.

Purvājā satumsa. Šķidra migla veldzēja vaigus. 
Bērzu galotnes reti vēl iešūpojās, tad nostājās. 
Sastinga viss mežs. Reizām dzenis pieklauvēja, 
bet no atbalss sabaidījās, meta mieru. Debess bija 
spodri izberzta, un eņģeļi kāpa pa mēļi zilām tre-
pēm, iededzināja zvaigznes.

Šovakar negāju taisni uz māju, bet iegriezos pa 
sila ceļu. Tas iet pār Velna kalnu. No tā pāri pur-
vājam redz mūsu sētu, kaimiņu mājas. Pate vir-
sotne nolīsta, kaila. Nabadzīgs romantisms. Bet 
naktī te valda šausmīgs cēlums. Lejā, purvājā, ie-
stiguši bērzi un priedes, sīki un kalsnēji, pa labi 
un kreisi piekalnēs slienas smagi koki, grūtsirdī-
gi, it kā apnikuši stāvēt. Tur pa gludenām sirmām 
sūnām es traucos augšā. Briežu māte ar teļiem 
tur redzēta. Te, pa kalna muguru, viņai vajadzēja 
iet uz Velna pļavām ganīties. Gribas redzēt brīva 
dabas kustoņa. Brīdi pabijis augšā, krēslā redzu, 
pa celiņu aiztek tārps. Zari kaut kur mežā no-
brīkš, domāju: briežu māte nāks. Bet tārps aizlien 
atpakaļ, uz mani nepaskatījies. Un briežu māte 
nenāk. Čūska viņai to pateica, ka es te stāvu. Lūk, 
kā zvēri par cilvēkiem domā.

«Nāc vien,» manim iekšā kliedz sirds, «nāc ar 
saviem teliņiem un staigā droši uz dzertuvi! Ma-
nim nav čūskas sirdī.»

Briežu māte nenāk. Lejā gluži tumšs. Tik te 
augšā, uz Velna muguras, šo to saredz. Debess 
atspīd purva ūdens blāvā. Manim tikai liekas, 
ka tur nav viss mierā. Pār ciņiem kaut kas kus-
tas. Te man iesit pa muguru. Ātri apgriezies re-
dzu, sieviete aizjāj uz slotas, čūska ap kaklu, gluži 
kā brāļa sieva. Bet manim paliek briesmīgi nelabi. 
Vēmiens nāk, un galva sāp. Jau tūliņ pēc launaga 
palika nelabi. Bet nu vēl sāk vēders sāpēt. Vidu 
kā virvēm žņaudz. Ka tik brāļa sieva nebūs iede-
vuse driģenes. Tо tūkstošu dēļ viņa gatava ma-
nim bēres taisīt. Ausīs sāk žvindzēt. Pieslienos pie 
priedes un gaidu, kamēr ģībonis pāries. Bet silā 
viss sāk šņākt. Čūsku acis sāk spīdēt. Un purvā 
pamostas kā kara spēks. Spīganas rīkstēm dzen 
čūskas laukā. Pats čūsku karalis, spīdošu, skano-
šu kronīti galvā, šņākdams lien uz mani.

«Kožat viņu!» brāļa sieva, slotu jādama, kliedz. 
Pār purvu lido liesmas, un es redzu tūkstošus 
odžu, glodeņu un ķirzaku. Jūtu, viena jau ti-
nas ap kāju, otra apvijas ap kaklu un sniedzas 
pie mutes. Vēlreiz paveru acis. Redzu: ap debess 
jumtu aptinusēs liela, melna milzu čūska. Tā sa-
velkas, un debess jumts plīst. Zvaigznes birst. 
Eņģeļi kliedz. Milzu liesmas paceļas augšup no 
purva. Ê

Jānis Poruksproza Čūskas
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No lietuviešu valodas 
tulkojusi Indra Brūvere

Esmu lietuviešu valodas un literatūras skolotā-
ja. Nesen astotās klases skolniekiem uzdevu rak-
stīt sacerējumu par tēmu Lietas. (Domu pasvieda 
dēls: «Visas lietas mums apkārt ir tik ļoti kļuvu-
šas par lietām, ka to it kā nav...») Gribēju, lai viņi 
uzrakstītu par visvienkāršākajām lietām — apel-
sīnu, kurpēm vai dvielīti. Viņiem pieejamā veidā 
par kluso lietu eksistenci, starp kurām dzīvo un 
kuras lieto, bet kuras neievēro. Taču gandrīz visi 
uzrakstīja par «sociālo» nevienlīdzību. Par to, kā 
viņiem nav, bet ko viņi gribētu. Lūk, viena pui-
sēna domas: «...viņas dēla sievai pieder skaistum-
kopšanas salons Viļņas centrā, dēlam — plauksto-
ša firma, un, protams, viņš ir tās direktors. Viņam 
pieder vasarnīca, tās sienas noklātas ar flīzēm un 
dēlīšiem. Savukārt otram dēlam pieder māja ar 
baseinu, saunu, bāru, trim sunīšiem, kaķi, šinšillu, 
iguānu un vēl ar velns viņu zina, kādu velnu. Bet 
mums pieder tikai viena kaķenīte, ko sauc par Ra-
zinku un kuru mēs atradām zem tilta.» Padomju 
laikā kultūras cilvēku diskusijās par garīgumu un 
atmosfēru sabiedrībā daudz tika runāts par šādu 
lietu iegādāšanu (kļūšanu bagātam), un tas nozī-
mēja garīgo vērtību nodošanu. Rakstos, kas anali-
zēja «literatūras attiecības ar mūsdienu īstenību», 
bazūnēja: «radusies reāla materiālo labumu kulta 
bīstamība», «mīlestība pret lietu» draud «izstumt 
mīlestību pret cilvēku», nereti pašu cilvēku pār-
vērš par «lietu vergu». «Lietas ir cilvēciskā siltuma 
necaurlaidīgas» utt.

Ideoloģijas mainījās. «Materiālo labumu kults» 
leģitimizēts, bet «alkatīgais materializējies patē-
rētājs» — reabilitēts. Tikai pašām lietām gan to-
reiz, gan tagad, protams, ar to nav nekāda sakara. 
Gadiem ejot, sāc pārliecināties, ka tās pat ir ļoti 
caurlaidīgas — ja vien pats kādu iemeslu dēļ neesi 
aizaudzis — gan pret cilvēcisko siltumu, gan pret 
aukstumu, noziegumu un sodu, šaipusi un taipu-
si, pret visu.

Neslēpšu, ka neesmu vienaldzīga pret «materiā-
lajiem labumiem». Lietas man patīk. Lietas mani 
interesē — ķildu ierosinātājas un samierinātājas, 
ar plāniem un neredzamiem sēņotnes pavedie-
niem ievijušās cilvēku savstarpējos sakaros. Lietas 
kā detaļas, no kurām kā no diegu kamola izritini 
Visumu. Vai Visumu saspied detaļā. Kādā melnā 

mētelī (reiz jau izgrieztā uz āru), kura nospīdinātie 
atloki, piedurknes un kabatas, ejot uz svarīgu tik-
šanos, tiek «retušētas» ar ogli... Lietas — likteņa zī-
mes un pareģi. Krātuves un rezervuāri. Slēptuves 
un atklāsmes. Nevienam nevajadzīgas lietas bēni-
ņos, kas izdzīvo savu pēdējo reinkarnāciju, tās jau 
neviens nekur vairs nepārvedīs — life after life.

Pilnīga taisnība, ka miruši cilvēki iemitinās lie-
tās. Kad skatos uz spogulīti ar nošķeltu stūri un 
Rīgas attēlu otrā pusē, saliekamo nazīti (Ц. 2 р. 
10 к.), uz šaha figūriņu — balto laidni — un ķirbju 
sēklu kapsulām Peponen jebkurā aptiekā, bez jeb-
kādas mistikas zinu, ka tas ir mans tētis. Rožukro-
nis ar pātariem, ko nopulējuši pirksti, un, dodoties 
ceļojumā, kaimiņiem atstāta zīmīte: «Siltumnīcā 
— ēdiens sunītim. Novēliet mums veiksmi» — tan-
te, kas gāja bojā tajā ceļojumā. Velnābola koko-
niņš uz rakstāmgalda, ko drāšu žogā lietus un vējš 
iztukšojis līdz zirnekļtīkliskai matērijai, — es pati, 
kad mēdzu būt uz īsu laiku «izgājusi», un vecāku 
mājas, kuru vairs nav uz visiem laikiem. Krāsotu 
matu cirta kārbiņā ar divkāršu dibenu nav «pār-
ragojušies ādas epidermas šūnu veidojumi», kā 
tiek skaidrots enciklopēdijā, bet Vilmute.

Vilmute bija no citas pilsētas un, kamēr ārstējās 
Viļņā, dzīvoja pie manis. Tos viņas matus pēc ār-
stu norādījuma mēs griezām virtuvē (jo tie tāpat 
izkritīs) un uzlikām vāku katlam ar kāpostu tīte-
ņiem. Jokodamies (toreiz vēl nedaudz jokojāmies) 
dalījām cirtas «par piemiņu». Vilmutes draugs 
(viņš arī gāja vienpadsmitajā klasē) bija nokrāso-
jis matus oranžā — cerības — krāsā un, nospļāvies 
par mācībām tajā citā pilsētā, dzīvoja pie mums uz 
piepūšamā matrača. Vienu cirtu viņš ielika starp 
fizikas mācību grāmatas lapām. Vilmutes brālēns 
students — piezīmju blociņā starp telefona numu-
riem. Mans dēls, kas toreiz vēl gāja sestajā klasē, 
nesaprazdams, kam var būt vajadzīgi cilvēka mati, 
cirtu apsēja ar diegu un pakarināja uz galda lam-
pas statīva. Sastingu — tā atgādināja bēdīgi nokā-
rušos žīda ūsu. Žīda, kas nolemts nāvei. Teicu, ka 
matu cirtas ir piemiņa un tās jāglabā medaljonos. 
Mēs tai atradām kārbiņu ar divkāršu dibenu, kur 
iepriekš atradās mans melhiora gredzens. 

Meitenes vecāki bija šķīrušies. Tēvs, muzi-
kants no Dieva žēlastības, ierāvis kļuva par cil-
vēku ar plašu dvēseli, kurai visur bija par šauru. 
Doma, ka viņš smok savās paša mājās, kur viņu 
neviens nesaprot, viņu apgaismoja, kad viņš ska-
tījās uz daļēju Saules aptumsumu caur sievas 
plaušu rentgena attēlu. Tad arī viņš nolēma pār-
dot divus saksofonus un nopirkt būdiņu laukos. 
Priecājās, ka, noguris no pilsētas trokšņa un strī-
diņiem ar sievu kopīgā dzīvoklī, ko nevar sadalīt, 
viņš tagad jau var, neviena nestrostēts, celties die-
nas vidū un bārdu skūt, lūkojoties spoguļa lauskā 
pagalmā. Viņš turēja kazu, runājās ar viņu par ek-
sistenciālām tēmām (jo viņa negarlaikojas, nepār-
trauc). Reizēm viņš atbrauca uz pilsētu, uz savu 
bijušo māju, jo tur viņam vēl piederēja viena ista-
ba. Viņš zināja Vilmutes diagnozi, bet nekad ne-
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zināja, kurā pilsētā, kurā slimnīcā viņa tobrīd guļ 
un kāda ir viņas temperatūra, ko viņa ēd un vai 
viņa vispār ēd. Viņu kaitināja, ja sievas radi lika 
viņam par to visu interesēties — līst caur «banā-
lu adatas actiņu». Viņa saikne ar meitu taču bija 
tā dziļā. Garīgā. Viņš teica, ka nevarot ne kopt, ne 
kā citādi palīdzēt, jo tad viņš pārāk mocītos. Ne-
izturētu. Mirtu pats. Tāpēc priekšnamā uz galda 
viņš vismaz atstāja savus lauku ābolus. Bet mei-
ta, atgriezusies no slimnīcām pēc ķīmijterapijām, 
visbiežāk atrada tos jau sapuvušus. Ja meita nepa-
spēja atgriezties pirms viņa kārtējā apciemojuma, 
sapuvušo ābolu šķīvis viņu tā nokaitināja, ka viņš 
sadusmojies sāka visu dauzīt.

Vilmute kusa kā vasks un pamazām piedeva vi-
siem. Gan tēvam, ka viņa mīlestība pret viņu, ie-
spējams, meklē, bet neatrod citus izteiksmes vei-
dus. Gan Parīzei, ka to vairs neieraudzīs. Melnajai 
kleitai ar plānajām lencītēm. Lūpu krāsai persiku 
krāsā. Ar iedzīvi polietilēna Maxima maisā viņa 
gāja no slimnīcas uz slimnīcu. Jau ārvalstu klī-
nikās, kad ārstiem vēl bija «teorētiskas cerības», 
vienu novakari viņa mammai klusi palūdza ap-
glabāt viņu kapos blakus vecvecākiem. Iestādīt 
lauvmutītes, jo tām ir «priecīgas mutītes». Apsolī-
ja no «mākoņiem» rūpēties par viņiem visiem. Pē-
dējā dienā sakoncentrējusies kārtīgi salika mantas, 
pateica, kam ko atdot, nomazgājās, iztīrīja zobus. 
Sagatavojās tā, kā gatavojas 90 gadus nodzīvojis 
cilvēks, ja nāve viņu pārsteidz negaidīti, bet sma-
dzeņu kartē ir vēl dažs labs kalniņš, ne tikai atma-
tas. Bērēs Vilmutes tēvs, traģiķis pēc aicinājuma, 
sirsnīgi raudāja, ieķēries savas mātes, vecas sievie-
tītes, plecā, jo, kā vienmēr, bija «nedaudz nokavē-
jis», «pārmijies laikā», tāpēc vismaz iebēra dūrainī 
smiltis no savas meitas kapa (nez, kur viņš tagad 
tās smiltis glabā — pudelītē? kārbiņā ar divkāršu 
dibenu? piedzēries izbārstīja?), bet, neaicināts uz 
bēru mielastu, pazuda nezināmā virzienā. Vilmu-
tes draugs, protestēdams pret to, kas ar viņu ir no-
ticis, pameta skolu, nokrāsoja matus melnus un, 
saviem vecākiem par šausmām, kļuva par pilsē-
tas Bleku, par laimi, uz īsu laiku. Bet viņas māte 
(«esmu, bet vairs neesmu») jau izraudājusi visas 
asaras. Ļoti retos gadījumos sieviešu asaru avoti-
ņi izžūst. Pazīstu sievieti, kurai Dievs vai liktenis 
nepažēloja pārbaudījumus: kopt un aizspiest acis 
tēvam, pēc tam mātei, zaudēt vienīgo dēlu, kuru 
autostrādes nomalē, mainot automašīnas rite-
ni, notrieca kamazs, bet tagad pieskatīt mammas 
māsu ar kājām kluču resnumā. Vecenīte čurā gultā, 
bet barojot rauj savu kopēju aiz matiem vai spļauj 
sejā putraimus. Lai varētu izraudāties kā visi cilvē-
ki, tai sievietei jāoperē asaru kanāli — acis vienmēr 
sausas un it kā būtu piebirušas ar granti. Tāpēc nā-
kas izlīdzēties ar mākslīgajām asarām. Bet tās ir jā-
pērk. Maksā 13 litus un 75 centus. Pudelīte ar asa-
rām vienmēr atrodas ledusskapī. Viņa tā arī saka 
savam vīram: «Broņu, kur nobāzi manas asaras?» 
Vai arī: «Jau laiks nopirkt man asaras...»

Kad nāvei ir ražas laiks, bet tā gandrīz vienmēr 

notiek pēc četrdesmit, sāc vērot, kas notiek ar aiz-
gājēju lietām. Tās, kam piemīt kāda vērtība — kāda 
suluspiede, trauki, gultasveļa, dvieļi, nereti pat ar 
cenu etiķetēm, kas glabāti labākiem laikiem —, 
nokļūst radinieku rokās kā ceļojošās balvas. Vai-
rums no neaizvietojamām lietām, kas reiz kā otrā 
āda uzticīgi kalpoja un bija visvairāk pelnījušas 
saglabāties, līdz ar to dienu pārvēršas par nekur 
nederīgu krāmu. Zobu protēzes, skūšanās piede-
rumi, bandāža ar akmentiņu — lai pieturētu nierī-
šu bruku, apakšveļa un kurpes, kas iznēsātas pēc 
individuālas formas, pirkstu kuprīši ceļo uz aiz-
mirstības šahtu atkritumu konteineros — bomžu 
atradumu priekam. Lietas pa gabalam iznēsā visu 
cilvēka dzīvi, it kā tās nebūtu bijis.

Mirušiem gribot negribot no lietām ir jāatvadās, 
kaut arī viņi tās uzlādējuši ar sevi, bet, lūk, dzīvie 
turas pie tām, it kā nekad nevajadzētu mirt. Un 
turpina krāt. Visu, kas krājams un uzglabājams, un 
izelpo dzīves skābekli. Bet nepieciešams Švarcene-
gera spēks, lai nepiederētu vairāk kā nepieciešams. 
Bet varbūt pašas lietas negrib tevi pamest un spē-
lē savas ļaunās spēlītes? Lūk, no mirušā radinieka 
mantots kožu saēsts paklājs sarīda brāli pret brā-
li. Bet māsīcas plēš viena otrai ilgviļņus par rokas 
mikserīti olbaltuma kulšanai, kas maksāja dažus 
litus. Kaut kur lasīju, ka lietas uzvedas pēc cilvēku 
uzvedības likumiem — atriebjas, dusmojas, melo, 
ķildojas un slepkavo. No šī viedokļa īpaši ir galdi, 
naudas maki un naži. Manas draudzenes tēvocis, 
kas devās uz Ameriku, grūtos laikos izpārdeva ģi-
menes zeltu un sudrabu, bet atstāja un ļoti sargāja 
visparastāko virtuves nazīti. Viņam likās, ka, tikai 
pateicoties tam, viņš ir izdzīvojis. Jā, uz nazīšiem 
visos laikos gūlusies vislielākā slodze, visgrūtākie 
uzdevumi — nabadzība, bailes, cerība (iz)dzīvot un 
nāve. Bet dusmojas un atriebjas laikam visbiežāk 
vijoles un klavieres. Ar kādu atvieglojumu manās 
mājās viss uzelpoja, kad četri vīrieši uz speķa ādi-
ņām kāpņu telpā izstūma klavieres Ukraina. Čer-
nigiv! Nolēmu tās pārdot tad, kad izdzirdēju dēlu 
pa telefonu sakām savai jaunajai interneta drau-
dzenei: «Ja vēlies par mani uzzināt vairāk, sākšu no 
sliktākā — spēlēju klavieres...»

Atkratīties no tā, kas vairs nav vajadzīgs, kas 
izelpo tavas dzīves skābekli, ir īsts atvieglojums. 
Acīmredzot tāpēc lietas no moderniem mūsdie-
nu interjeriem izvēdī laika vēji — minimālisma 
tendences. Pēc tā es mājas iedalītu «cietās» un 
«mīkstās». «Cietajās» atrodas tikai tas, kas nepie-
ciešams mūsdienu tempa un stresa novārdzinā-
tam cilvēkam — tukša un attīrīta telpa. Nekādu 
psihei uzbrūkošu kairinātāju. Gandrīz izoperēta 
pagātne. Žalūzijas, halogēni (operāciju telpas ap-
gaismojums), bez skaņas slīdošas konstrukcijas, 
grīdas lamināts un griestu plastmasa, eiforbija 
un hamedoreja, kaktuss un kompis. Simtprocen-
tīga funkcionalitāte. Tiesa, žilbinošais jaunums 
reizēm uz saimniekiem iedarbojas dīvaini — pa-
šiem savās mājās liek justies kā ciemiņiem. Tāpēc 
bagāti cilvēki par lielu naudu sūta dizainerus no 
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Londonas pamācīties, kā falsificēt laika švīkas un 
lietas stilīgi padarīt vecākas — ar laika patinu ap-
vilkt sienas, mēbeles un pat gaismas ķermeņus, ar 
tvaika migliņu — virtuves spoguli, iešvīkāt izliet-
ni. «Mīkstajās» nevajag investēt senatnīgumā, vi-
sus ieskrāpējumus laiks tur dara par velti. Šo māju 
auglīgajā atmosfērā kā sveķos ir iestigušas lietas, 
kuras jau sen vairs nepilda sākotnējo funkciju — 
roka neceļas tās izmest sentimenta vai pieķerša-
nās dēļ. Uz palodzēm vēl ligzdas vij ausu puķes 
un apbērnojas pelargonijas, kas jau izgājušas no 
modes. Čīkst durvis un «cilājas» koks. Reizēm, 
ja tu mājās atrodies viens, no tumša kakta uzpūš 
virsū transcendentāls vējš, ienes — pa kādiem tu-
neļiem? — smaržu no viņpuses, vienmēr — pelēcī-
bu, un saceļas rokas matiņi. Tādās mājās ir kur ie-
sūkties balsīm, soļiem un putekļiem — drapērijās 
un krokās. Zirnekļiem ir kur aust savus ažūra te-
piķīšus. Ir ar ko pabarot uzdāvināto zaļo ķirzaku 
San Sanīti, kas mandarīnu kastē atceļoja no Spā-
nijas, — ar tiem pašiem nelaimīgajiem zirnekļiem. 
Noteikti ir kam saplīst: Šardēna Pateicības lūgšana, 
kas divdesmit gadus karājās pie sienas, divos naktī 
nokrīt zemē un sašķīst drumslās.

Taču lietas cilvēka dzīves laikā izzūd arī pa-
visam dabiski — koncentrētos apļos, un tas nav 
atkarīgs no nekādām modes tendencēm vai vēl-
mēm. Šeit tu nevari izvēlēties. Banāls salīdzinā-
jums, bet — vai izvēle ir kokam, kas rudenī ap 
sevi visapkārt nomet lapas? Vispirms izzūd zelta 
zvīņu vedējmātes kleita un izejamais uzvalks ar 
baltajām svītriņām un «fantāziju» kabatiņā. Vis-
pār visas «fantāzijas». Un visi tauriņi. Kaklasaites. 
Cepurītes un matu ruļļi. Sešdesmit šķīvju grēda 
un tikpat daudz šampanieša glāžu — lai nevaja-
dzētu aizņemties no kaimiņiem (nomirst vai par 
tevi aizmirst arī visi 60 radinieki, draugi un pazi-
ņas, apmeklē tikai dažs labs). Zvejnieka zābaki un 
bambusa makšķere ar spiningu. Šašliku iesmi. Ar 
laiku apļi kļūst mazāki — šķēres dzīvžoga apgrie-
šanai, elektriskā suluspiede, gaļas maļamā mašī-
na un caurulīte desu pildīšanai, lāpsta un āmurs 
zem gultas (lai aizsargātos). Visbeidzot pienāk uz-
pirksteņa, diegu spoles, pildspalvas, adāmadatu, 
dambretes kauliņu, fotogrāfiju, zobu birstes un 
bakstāmo (jo vairs arī neatliek, ko bakstīt) kārta, 
kamēr mazajā aplītī paliek «cietais» minimālisms: 
naktspods, brilles (kājiņa, paresnināta ar drāti) un 
kantaina glāze ūdenim. Tā ir diezgan smaga caur-
spīdīgajai rokai, toties to neapgāž zaļspārnītis, kas 
notupies uz maliņas padzerties. Jā, pēdējie malci-
ņi — jau uz pusēm ar putniņu... Pats cilvēks tad ne 
vienmēr ir pielīdzināms lietai. Ja viņš ir pie skaid-
ras apziņas, viņš, sagādājot tuvākajiem galvassā-
pes, tuvojoties dienu galam, ir īsts gaišreģis — redz 
cauri sienām, dzird nedzirdamo, zina «uz priek-
šu», ko pateiks — piedāvās viņa tuvākie. Viņš ir 
vienkārši «lieta sevī». «Nags», kas pats izlems, kad 
viņam laiks nolikt karoti.

Cita lieta, kad cilvēks sāk kļūt par īstu lietu. 
Oficiāli viņam vēl ir pase un personas kods, pen-

sionāra apliecība, vieta Iedzīvotāju reģistra pie 
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas kopsa-
vilkumos, vēlēšanās — balss, bet neoficiāli — jau 
lieta. Vecs čemodāns ar rūtainu oderi, reiz ar to 
ceļots pat uz Pēterburgu un Bausku, vēlāk uz tir-
gu tajā vestas Klapa mīlules, kuras vienkārši izkusa 
mutē, bet tagad tas atrodas bēniņos zem kanka-
riem, sakodis zobos putekļainu kažoka stērbeli. 
Tāds cilvēks, apmaldījies laika un vietas dimen-
sijā, savu bērnu dzīvoklī devītajā stāvā pamostas 
trijos no rīta (viņiem tā ir nakts) un iet baroties — 
barot sivēnu un barot vistas, un tā «barojas» cau-
ru diennakti ik pusstundu vai biežāk. Vai arī kur 
pagadās vai kad pagadās viņam «piemetas caur-
eja» (kas gulēja slimnīcā, rīta vizītes laikā dzirdēja 
ārsta jautājumu: «Kad jums pēdējo reizi bija caur-
eja»?), bet smadzeņu kartēs — vairs nekādu kal-
niņu, iedobumu vai stāvāku krauju, vien atmata. 
Tad tādu večuku (Dieva putniņu) bērnu — brāļu 
un māsu — attiecības tiek pārbaudītas ar sēru un 
uguni: «Ja tu piespiedīsi mani paņemt tēvu, es ie-
grūdīšu viņu gala istabā, jo man nav vairāk, kur 
viņu likt.» Vai: «Ja tu nepaņemsi māti ar labu, es 
aizstiepšu viņu uz darbu vai atstāšu pie dzīvokļa 
durvīm — no rīta atradīsi dāvaniņu.»

Bet tas vēl nav viss. Vēl pavisam nesen es avī-
zē lasīju rakstu par avāriju uz Vācijas autostrādes, 
kad bojā gāja trīs lietuvieši. Jauni, skaisti un vese-
li ceļoja savā nodabā pa Eiropu, uz Lietuvu viņi 
tika atsūtīti atpakaļ cinka zārkos. Atverot zārkus, 
tuvinieki, bet vēlāk arī izsauktais tiesu medicīnas 
tanatoloģijas eksperts, zaudēja valodu. Bojā gā-
jušie rēgojās samesti kā malkas pagales, «neērti» 
atlauztām rokām un saliektām kājām, jau sākuši 
irt, sapelējušām sejām (netika uzglabāti ledusska-
pī), ar zondēm mutēs — acīmredzot pa taisno no 
reanimācijas gultām. Tuvinieki metās meklēt tais-
nību — aizstāvēt mirušo tiesības par cieņas aiz-
skaršanu. Bet pragmatiskais Vācijas apglabāšanas 
likums pretenzijas atmeta: vestais ķermenis tiek 
pielīdzināts lietai, tāpēc lietu var ierosināt nevis 
par mirušās personas cieņas un goda aizskarša-
nu vai mirstīgo atlieku apgānīšanu, bet tikai par 
«mantas sabojāšanu». Vārdu sakot, nemeklējiet to, 
ko neesat pazaudējuši. Ko nosūtījām, to arī saņē-
māt — lietas. Atvainojamies par slikto kvalitāti. 
Zaudējušas preces izskatu.

Sāk tirpt avotiņš, kad pulsējošā hipertoniskā 
naktī iegrimsti pārdomās, kas paliks no tevis pēc 
nāves. Mati, nagi un ragi. Varbūt kāda skrūve. Bet 
kur izceļosi tu pats? Kādi stāvokļi, vītnes un ap-
griezieni tevi vēl gaida? Ja ticība aprobežojas tikai 
ar to, ko redzi un vari aptaustīt, visticamāk, aiziesi 
lietās: televizora pultī, Siemens telefonā, pildspal-
vā, kartupeļu mizošanas nazītī. Lavandu spilven-
tiņā. Aromterapijas ziepītēs.

Man patīk lietas. Acīmredzot esmu lietu ver-
dzene. Man patīk pati lietu fiziskā eksistence. 
Faktūra. To grumbuļainums, raupjums... Amēlijas 
roka priekšplānā filmā Amēlija no Monmartras, kas 
iegrimst maisā ar slīdīgām pupiņām, varētu būt 
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arī manējā. Aizejot pie draudzenes, slepšus atve-
ru viņas vecās virtuves bufetes durvis un ieelpo-
ju tās smaržu. Smaržo nevis pēc grūbām un gri-
ķiem trīslitru burkās, bet pēc zudušas pasaules. Es 
minu, ka tās pasaules sastāvdaļas ir: vilnas maisi-
ņi un muslīna lupatiņa, tumši zaļa terpentīna pu-
delīte, sauss klepus, marlītē ietīta Agates maizīte 
pret ugunsgrēku, muskatrieksts un kardamons, 
validols, slepenā bufetes nostūrī — zelta gredzens 
(likteņa pagrieziens — atsevišķs stāsts), ar kuru 
bufete neuzmanības dēļ tika pārdota. Pie šīs bufe-
tes, kas pirms vairākiem gadiem tika nopirkta no 
vienas vecenītes, draudzenes vīrs ilgi nopūlējās, 
kamēr ar šļirci katrā mizgrauža caurumiņā iešļir-
cināja speciālu šķidrumu. Tā iebalzamēta, bufete 
pārdzīvoja arī vecenīti un viņas meitu — gredzena 
īpašnieci —, un vasarnīcu, kas nolīdzināta ar zemi, 
un pat ciematu, kura nosaukumu visi jau bija aiz-
mirsuši. Aizejot pie citas draudzenes, slepšus ar 
nagu ieskrāpēju viņas virtuves galda malaiziešu 
cietkoku (to tikai sauc par cietkoku, bet patiesī-
bā tas ir mīksts kā sviests). Nolādētā maņu daba 
— viss jāaposta, pie visa jāpieskaras ar pirkstu ga-
liņiem... Turklāt pati ar lielām grūtībām šķiros no 
lietām. Grūtāk, nekā gribētos, konteineru šahtā 
nolaižu lejā to, bez kā varu iztikt. Īpaši man patīk 
mazas lietas, visādas apkaltas blusas, īsas noveles, 
gudrība, kas ietilpst vienā teikumā. Par lietu ma-
zumu es varētu uzrakstīt traktātu. Bet mazums, kā 
zināms, vairāk saprotams ķīniešiem, jo viņu pirk-
stiņi ir mazi, bet lietuviešu... Tēvs stāstīja, kā viņa 
tēvs, mans vectēvs, pirms daudziem gadiem cie-
matā, kura nosaukumu jau visi aizmirsuši, izjauca 
un uz virtuves galda laboja pulksteni. Mājā iegā-
jis kāds lieldegunis Peredavičs, nedaudz pasēdē-
jis, «pasmirdinājis āzi» un jau ies, tikai pēkšņi vec-
tētiņš ievērojis, ka pazudusi viena mikroskopiska 
pulksteņa detaļa, šķiet, atsperes, kas dzen zobra-
tus, uzgriežamā vārpstiņa. Visa ģimene pieklusa 
un sakoncentrējusies, arī Peredavičs, meklēja to 
vārpstiņu podos, grīdu starpās, pelnu spainī, pat 
izstudēja samazgu saturu, kamēr pēc divām mek-
lēšanas stundām Peredavičs, ļoti izbrīnījies, atra-
da to savas lielās, vālei līdzīgās rokas zeltneša pa-
nadzē. «Ak, kāds sūdiņš,» viņš noteica izejot, it kā 
apvainots, it kā kāds viņu būtu apmānījis...

Kad karstā dienvidū skatos uz ķirbjiem, kaba-
čiem, cukīni, ko lauks izmetis matētos zelta pu-
tekļos, liekas, ka tajās olās ieslēgta visa vasaras 
sirds. Bonsai papele nomet nodzeltējušas lapi-
ņas — uz miniatūras pleciem tur kosmisko rudens 
transformāciju ziemā. Sudraba Mazda pēc avāri-
jas, skatoties pa manu devītā stāva logu, līdzinās 
saburzītam folijas gabaliņam. Lapseņu ligzda pie 
malkas šķūņa griestiem — mitram japāņu papīra 
lukturim... Vēlējos, lai daudzmaz tā uz lietām pa-
skatītos arī mani skolnieki. Bet viņi rakstīja tikai 
par to, kas pieder. Pieder tas, vēl tas un tas. Arī 
mans dēls alkst, lai viņam piederētu. No mazām 
dienām mācīju viņu priecāties par nesataustāmo 
(pat ja nepieder tas, otrais un vēl trešais), ko nevar 

ne nopirkt un kas nevar piederēt. Piemēram, par 
labas grāmatas zelta dzīpariem. Metaforām un 
metonīmijām. Par pašu skaistumu bez jebkādas 
piederības. Īpaši par skaistumu tur, kur to nevar 
saskatīt ar neapbruņotu aci. Mācu priecāties par 
mazām lietām. Tā, kā par tām priecājās Arundha-
ti Rojas Mazo lietu dieva varoņi, kad smējās «par 
skudru kodieniem uz dibeniem... Par mazītiņu 
zirneklīti, kas maskēja savu ķermenīti ar atkritu-
miem — lapsenes spārna atlūzu. Ar zirnekļu tīkla 
diegu. Putekļiem. Lapu puvi. Ar tukšu mirušas bi-
tes krūškurvi». Utt. Bet neizbēgami pienāk laiks, 
kad tavam bērnam uznāk «neprātīgas» alkas pēc 
lieliem priekšmetiem. «Iedzimtās cilvēka tiesības» 
— Lamborghini vai «vismaz» Harley–Davidson. Pēc 
tāda automobiļa, kas, nospiežot podziņu, dažu 
minūšu laikā kļūst par biroju, no kura dzīlēm iz-
nirst dators, moderns telefons, aprasojusi atsal-
dēta šampanieša pudele, sudraba glāzes un pat 
kaila sieviete.

Dzīves krīzes brīžos es braucu pie draudzenes 
uz Markučiem. Viņa ir nežēlīga ciniķe, bet man 
ļoti palīdz. Kad iepriekšējo reizi iekarsusi viņai 
piezvanīju: «Gribu izdarīt pašnāvību,» viņa tū-
līt «uzlika kompresi»: «Ierauj Domestos.» Tagad 
ar sīļa spalvu auskariem, krēslai iestājoties, viņa 
pakšķina pīpi un raudzē kaut kādu raugu. Dus-
mīga liek apgulties un ar rupju sāli trin man mu-
guru. Trinot runā: «Tavas ikdienas ontoloģija un 
tukšs mirušas bites krūškurvis, klusās eksisten-
ces ir pupu mizas. Tev jādod savam bērnam, kas 
ir labākais, un basta. Tā vietā, lai te raudātu un 
sevi žēlotu, palauzi galvu — tu taču, pie velna, 
esi skolotāja un piedevām vēl lituāniste, tev va-
jadzētu būt dzirksteļojošai fantāzijai! —, kā viņu 
saprecināt ar mafioza vai muitas priekšnieka 
meitu. Tad tavam Vītautiņam būs tas Harley–Da-
vidson, bet, kad tu jau būsi bārdaina un podagra 
būs tevi piekalusi pie gultas, tev būs mierīgas ve-
cumdienas, ietītas rūtainā pledā.» Zinu, tai cini-
ķei, kā vienmēr, ir taisnība. Bet mani, kā jau visas 
mātes, pārņem nemiers par to, kas būs «priekšā». 
Lūkojos uz savām «mīkstajām» mājām. Apkopju 
dzīvniekus — ar rudens mušu pabaroju San Sanī-
ti. Ar skatienu izgraužu visus plauktus un pielie-
kamos. Tik daudz visa, kas izelpojis manas dzīves 
skābekli, visādu sentimentu un pieķeršanos, bet 
nekā, ko būtu vērts iedot dēlam pūrā. Ne por-
celāna pusdienu servīzes divpadsmit personām 
ar pūstu zupas terīni. Ne sudraba svečturu, kas 
sastāv no vienpadsmit komponentiem. Ne ģime-
nes relikviju — zelta vecvecvecvecmāmiņas ilkņa 
vai šķērīšu ar spilventiņiem sveču daktu nogrie-
šanai. Nemaz nerunājot par tādu lietu kā Faber-
žē ola! Tā vietā velnābola kokoniņš, kurā aizvien 
ielienu vājuma brīžos, un zinu — pienāks laiks, 
palikšu tur uz visu mūžu... Bet tagad tomēr nāk-
sies nenolaist rokas un ielikt kaut ko neaptaustā-
mu. Man ir slepena cerība, ka muitas priekšnieka 
mājās, ja paveiksies, viņš ienesīs to zagšus — kā 
kontrabandu. Ê

Danute Kaļinauskaiteproza Lietas
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Pēteris Draguns, 
dzejnieks

Vilis Kasims, prozists 

Aivars Kļavis, prozists

Inga Ābele, proziste un 
dramaturģe 

4 atbildes

Balta lapa drīkst palikt 
balta
Pēteris Draguns, dzejnieks
Ja var nerakstīt, labāk nerakstīt. Pasau-
le jau tāpat ir pilna ar tekstiem, kas tapu-
ši pārprasta radošā impulsa un tam sekojoša 
pārlieka centīguma dēļ. Balta lapa drīkst pa-
likt balta. Koki un putni būs tikai pateicīgi.  
Ja radošais gars tomēr plūst pāri malām, jāpa-
ļaujas, ka tas pats atradīs veidu, kā iemieso-
ties. Tam barjera nebūs ne baltā lapa, ne sintak-
se, ne sabiedriskais labums. Problēmas sākas 
tur, kur radošai darbībai nav pietiekamu iek-
šējo resursu. Mūzas, daimoni un eņģeļi sa-
zvērnieciski klusē, citi darbi šķiet svarīgāki, bet 
laika apstākļi, gadalaiks un diennakts stun-
da — pilnībā nepiemēroti kā jauna sākšanai.  
Galvenais — nemānīt sevi un neuzdot vēlamo par 
esošo. Radošais process, iespējams, patiešām ir 
uzkrāšanas fāzē, un ar varu neko labu neizspiedīsi. 
Tad jādodas ielās, jābrauc ceļojumā, jābauda bo-
hēma. Turklāt nevar zaudēt modrību: ikviena de-
taļa var spēlēt izšķirošu lomu mūzas piejaucēšanā. 
Tāpat der paturēt prātā, ka ne pirmais teikums, 
ne pirmā rinda nav nekas tik ļoti svarīgs. Vēlāk 
to varēs nosvītrot un izdomāt vietā citu. Turklāt 
daļa lasītāju pret tekstu izturas pavirši — pirms 
lasīt pirmo teikumu, ieskatās pilnīgi citās teksta 
daļās, sāk lasīt no beigām un vispār lielākoties ir 
aizņemti paši ar sevi.  

Smagāk ir ar nākamajiem 
vārdiem
Vilis Kasims, prozists 
Parasti pie baltās lapas vai datora nemaz ne-
sēžos bez pirmā teikuma un pirmās ainas gal-
vā. Nereti pat vairākiem, kurus izmēģinu citu 
pēc cita, līdz viens atklājas kā stāstam atbilsto-
šākais. Domās atlasītie varianti sāk mainīties 
jau ar pirmajiem uzrakstītajiem vārdiem, taču 
virziens gandrīz vienmēr paliek sākotnējais. 
Taču tā ir vieglā un patīkamā daļa. Vēl ir pie-
tiekami daudz neskaidrību, lai rakstot varē-

tu priecāties par brīnišķīgo potenciālu. Sma-
gāk ir ar nākamajiem vārdiem, kurus nākas 
aizvien rūpīgāk piesātināt ar daudz konkrē-
tākiem nākotnes redzējumiem, vienlaikus ne-
zaudējot teksta dzinuli (un lasītāju). Toties ir arī 
prieka mirkļi, kad pavedienus izdodas ne tikai 
noturēt kopā, bet arī savīt kādā glītākā ainā. 
...un tad es atgriežos pie pirmās lapas un sāku 
to svītrot un pārrakstīt, lai pieskaņotu turpinā-
jumam, kas ir mainījis manu uztveri par darbu 
kopumā un tā atsevišķajām detaļām, tā atņemot 
pirmajam teikumam visu pārējo stāstu.

Atved līdzi visu stāstu
Aivars Kļavis, prozists
Patiesībā no pirmā teikuma, sevišķi īsprozā, ir 
atkarīgs viss turpmākais. Ne tikai teksts, bet 
arī zemteksts un pat intonācija. Tāpēc to nav 
iespējams uztaisīt ar varu, spēku vai pat titā-
nisku darbu. Pirmais teikums atnāk pats, at-
vezdams sev līdzi visu stāstu. Vai nu rakstnie-
ka zemapziņa to ir spējusi radīt vai nav spējusi. 
(Turklāt man tieši šādā secībā, nevis otrādi, kad 
stāsts atved teikumu. Lai gan noteikti var būt 
arī tā.) Problēma drīzāk ir šo teikumu īstajā brī-
dī sadzirdēt un pēc tam nepazaudēt, jo parasti 
tas uzrodas situācijās, kad to vismazāk gaida.   
Tikpat svarīgs, cik stāstos, manuprāt, pirmais 
teikums ir arī romānos un pat to atsevišķās 
nodaļās. Vienīgi šeit tas drīzāk kalpo kā tāds 
ceļa rādītājs. Lūk, virziens — tālāk ej pats. Sa-
vukārt, lai šo ceļa rādītāju ieraudzītu un no-
fiksētu (atšķirībā no teikuma, kas atnāk pats), 
nepieciešama zināma piepūle. Tas arī ir vienī-
gais brīdis, kad man drusku bail no tās iespēju 
bezgalības, ko paver baltā lapa un vēl neuz-
rakstītais teksts.  

Jāiet bailēs iekšā līdz 
pašam dziļumam
Inga Ābele, proziste un dramaturģe 
Bailes no baltas lapas, iedvesmas trūkums, ne-
spēja šo lapu aizpildīt? Tik traki nav bijis, bet sa-
traukums ir bijis. Kādā citā manas dzīves posmā. 
Kaut kādā galīgā jaunībā. Nu jau vairākus gadus 
ir tik maz laika, ka nekādām bailēm nav vietas. 
Tikko parādās brīvs brītiņš, tā sarīkoju svētkus. 
Bailēm vispār nedrīkst pretoties — jāiet tajās iek-
šā līdz pašam dziļumam, un tad tas blīvums tieši 
ņem un met atpakaļ uz augšu. Man tā lapa arī 
visbiežāk nemaz nekad nav balta. Kaut kas uz tās 
jau ir uzkricelēts. Savus darbus veidoju kā bildes, 
kā gobelēnus — aizpildu pa laukumiem. Beigas 
atnāk pirmās. Un tad no sākuma vairs nav bail. 
Esmu vēl tas mūsdienām netipiskais rakstnieks, 
kas gaida, kad atnāk. Bez tā nevaru. Neko nepro-
tu izdomāt. Vai nu ir, vai nav. Un, ja ir, tad — kā-
das tur bailes? Tad ir svētki. Ê

Pirmais teikums, 
pirmā rinda…
Kā rakstnieki pārvar baltās 
lapas slieksni? 
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dzeja

Ko es redzēju naktī uz 1. martu no otrās līdz 
piektajai lpp. čuvašu valodā — nezkādēļ 
latīņu burtiem; a tālāk? 
 
Ļubovai Martjanovai

Jūlija migla tur lejā. Mēnesnīca tik zila debesvi-
dū. Ciemā circeņu dziesmas aiz katra loga. Jūlijs, 
bet mutulim pāri tu — vārdiskā, zilbīgā, burtiskā 
mēnesnīca. Gaišs kā uz Barona ielas, ķirķu vijoles 
čīgā kā končenē. Ei, velna jaunākais brāli! Atkal 
Tu mani radi? Ja man noies greizi, ļauj mosties, 
ļauj ielēkt atpakaļ Laikā! Ķirķi brēkā aiz ik šaurā 
dzeraunes loga, vēl simts gadu uz priekšu spēlē-
jam dzird, un līdz Adalai pašai tur lejā, tur, Atil-
las laikā.

Koka iela, aplodu mežģīnes, ķīļu raksti ap dār-
zu, te visa pa vienam, un uzrunā katru vienu, viss 
tik pa vienam, viss uzrunā mani vienu, bet «sapņa 
kulisēs» glūn — jā, kas? Ragana? Bailes, ai, mazo 
medniek? Entropija, mana neizpērkamā vaina? 
Bez ļauna nolūka, tik tāpēc, ka skaitļos ierakstīts: 
ūdenskrātuve aprija rūnu drupano zeltu, izkvel-
dēja robainās tamgas no izlokšņu, buķu un teķu 
samtainiem sāniem,

es, es noslēpu no Dieva acīm akmens jaunavu 
plakanās krūtis, krama bābu šauraces sejas, man 

nevajag jūsu mūžību, esmu jau klāt, es sabradā-
šu, ko klinšpapīrs glabā, ko kliedz dulldolomīts, 
tagad lai runā dinamīts. 

Pavēršu, jā, spēju pavērst bīļu un ļodzīgu asi kaut 
kur sapnī vai sevī; no sapņa sapnī! 

...Sestā lappuse! Man ir atļauja, uzrādu, eju! 
Drūzma un klusas balsis. Caur bieziem stikliem: 
jā, čūdu mēlē runā Naugardas sinhronā tāss, rusu 
burtiem sludina «nekalpot velniem», nebarot 
zalkšus! Ne vārda neprotu izlasīt. Ak, strupausi 
dievvārdniek, pop popa dēls, sen esmu tev pie-
devis. 

Un uzreiz — tagad patiešām skaists topi, tu murgs! 
O, kā to var parādīt? Nav un nebūs kam vaicāt, 
Dievs jau nav kinokritiķis. Akmens laikmeta 
oranžērija? Gēnu ābece, brīnums, molekulu vir-
tenēs iefilmēts? Ātri, negaidus liels un smaržīgs, 
pirkstiem aprausts, siekalu valgmes dzirdīts tik 
tuvu — pa visu sapni uzzied Clitoris cromagnonicus, 
tad sāku mosties.
2015

1913
I

Asins, kas man dzīslās balta,
Odiem neizliksies salda.

Odu jaunskungs brīdī raibā
Būs uz mana krekla traipā.

Atceros vēl pierē dunam.
Kauns par savām tukšām runām.

Laikmets beidzies tā, kā nākas,
Kas ar giljotīnu sākās.

Mana tēva sviedru smaka
Tā kā Dieva elpa smaga.

Vēsturē ne šaušu, svilu —
Palikšu ar jūgendstilu.

Māka ilga, dzīve īsa.
Dzied uz kakla jūgadzīsla.

Jā, es zinu savu vietu!
Rubļus pelnu, korī dziedu.

Kad vairs ķelli necels roka,
Apguldiet zem Māras koka.

Čigāns muldēja uz stūra:
Būšot priekšā asins jūra.

Uldis 
Bērziņš
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Miera laiks.
Nesanāk i vīna krūkai.
Pārcēlāji nupat sakāvās pie Stiksas.
2015

Nedēļa Vilkakalnā
Idile 
Katrīnai

Svētdiena, kapu svētki. Ezerā peldējāmies,
Tad no vecā ozola un lielās liepas
Pa vainagam darinājām veco saimnieku pārim —
Sveicienam no viņu sētas, kur dzīvojam sveši.
Kas tur paukš? Vai personificējies būs vakars
Jau Katrīnas dārzā? Vai grūsnās ābeles krata?
Ceļas pār eglāju mutuļi kā no pīpes,
«Tur taisa mākoņus!» vērtē Jānis.
Čuguna pods pilns vidū sētas uz ķieģeļu plīts —
Buļ da smārd — Katrīna piecām dienām vāra.
Rīt puikām agri uz Rīgu, paliksim divi
Mēs ar Jāni, da aplubsim jumtu,
Aptaposim palseņa plātēm, ka ziemā tas iztur 

sniegu —
Jānis korē, es elšus pa trepi,
Steidzu celt plātes, lai jumiķis negaida tukšā,
Skriešus namā — vēl! — jāpagrābj vēlreiz naglas —
Atkal piecas palsas plātes pret vēderu valstu,
Jānis jau pārlicis trepes, traušos augšā.
Vajag tik spēka da prieka, prāts sapņo brīvā —
Jānis norāja: «Skaties, kur likdams kāju!»
Āmura māku mīl Jānis, neuztic otram,
Riež rūpīgs rievu pie rievas,
Viņš, lūk, liek Vilkukalnam debesu plienu,
Velvj šīfera valni, un lai netop vairs iekšā
Dūcošie zvaigznāji, spindzīgie jūlija spieti —
Tā viņš sauc lapsenes, kad tās no Vestienas krū-

miem,
No saulainās, nerātnās Ārasētas viešas ikvasar 
Ļaužu tumšajos bēniņos —
Sāpīgi sirdī un kauns, kad jāiet ar verdekļa grāpi
Velna radību plaucēt!
Jānis plātņu salaidei pārbrauca īkšķi.
Es teātrim murminu pantu par Maugli un vil-

kiem,
Rīgas paģiras slauku no pieres.
«Ies nu pusdienā! Raudzīs, kas Katrīnas rūpēts!
Tad, kamēr ielaižu kaulos, sēdies raksti.»
Piektdiena apkārt, gājām uz ceļa sagaidīt 
Katrīnu, Janku, Jurku. Vai tad rudens jau gaisos?
Skat, pār eglaini smagi mākoņi staigā,
Jaunais jumts slej pretim pakausi palsu.
2015

* * *

Zini, meitēn — lejā elle verd, bet nenobīsties, līdz 
ziemai tālu, ak, cik gadu vēl līdz vienaldzībai! Tu-
ries blakām, turies pie dūmakainās Jūlijdienas, 
pie reņģu zvīņām, tirgus dvakām, pie lielās Rīgas, 
turies pie rokas Augustam un desmit jauniem 
brāļiem, pīlādžogas jau nosarkst zaros, bizantiešu 
zelts deg kupolos un prasa, vai atkal Gads? Drīz 
putni sanāks baros, nu ja, ik gads mēs! mazā sai-
me, Rainis ieģidus smaida, atkal kaut ko visai ne-
noteiktu saka nākotnei! Jā, tikko samanāmi kust 
akmens lūpas.

O, augšpus mākoņiem, kur debess melna, kur 
dejo komeitas tik garās spožās kleitās! Klaudz! 
Drēbnieks Dievs, bet kurpnieks — vecais Zvirgz-
diņš. 
2012, 2014

Teņa Liepiņa balss, 1991. gada 31. 
decembris

O, baltās, o, tīrās Latvijas smiltis, pieskaitiet mani 
balsīm! Mēs balsosim kājām, mēs lidosim, mēs 
robežas rindā salsim — bet panāc tu pretī! bet ie-
klausies! pastiep tak plaukstu taustam! Es rādīšu 
grēcīgo pasauli tev kā Mefistofelis Faustam. Tīru 
taisnību drukāšu tev, drīz tirāžu vedīs no Talsiem.
Nē! Abstrakts tev ausī...
Nē... 
Šķūnī tik tukšs. Nu salmus kulsim un malsim. Un 
galā tas kavalieru gads, ko Iekšrīgas granītā kal-
sim... Saraustiet bikses, kungi un biedri, tūliņ cel-
simies valsim.
2013

Mata tiesu pēc nāves. Linarda Tauna 
motīvs

Manā istabā viss vēl savā vietā,
tikai es tagad — spīdu cauri.
Vēl nemākuļi nav nākuši,
pasaule, cik tu vēl mīļa.

Ko lai uzraksta jums par beigtu amerikāni?
Jā, nu ir biļete gan uz Rīgu, gan Romu.

Zārks — ne tikai priekš fotografēšanās,
tāda ir pilsētas prasība.
Man pietiktu ar manu dzejnieka svārku.

Piedurknes tagad liekas jau stipri par īsu.
Un nu visi sastingst, jo mana mulsā un kreisā 

roka pasniedzas skuķei pie brunčiem, pie 
reljefi jaušamās zeķturpogas.

2013
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***
koki lēnām domā
par atgriešanos debesīs
laiks ir nostādīts
mūsu priekšā
tam atņemta
attīstība
gājiens ar zirdziņu
ar laidni
šahs
paliek nepieteikts
tāpat kā tālsaruna
uz kaimiņu māju
hallo hallo 
klausos
taisnība
šodien ir tieši
tāpat kā vakar

***
Šīs ēkas nes tavu seju.
Kaut arī tu nekad te neesi bijusi,
kaut caur siltuma trubām tava būtība
ir sajusta, atvilkta šeit; 
caur satelīta signāliem
koka un cementa kārtojumi teica: 
«Lūdzu, mēs pieņemam savu ģerboni
ar tikpat lielu vēlību, kā reiz pieņēmām

bumbas, kuras pirms septiņdesmit gadiem
mums sūtīja negaidīti lidaparāti.»
Šīm ēkām ir tava seja, tu, bruņiniece, 
kura vairogu mēdz nomainīt 
ar ziedošiem krūmiem, kurai reizēm
piebildes ir pauze, tu, kura varēji
sasiet divus kontinentus vienkop 
un paziņot: «Jūs tagad viņu
sauksiet jaunā vārdā.»
Tas ir tavs nopelns, tava alga, 
un pie šīs pēkšņās atmiņas varu 
tikai piemetināt, ka ne pie vienas sētas
nebija brīdinājuma plāksnes
par niknu suni.

***
Kā mēs paspējām tik ātri izmainīties?
Pat baznīcas atjauno lēnāk 
nekā mēs savu attiecību statusus — 
pie tam šīs ēkas ir kultūras mantojums, 
atšķirībā no mums. 
Arī citur manāmas savādas lietas — 
vientuļas sievietes parkos
baložiem dāļā nevis baltmaizi,
bet reklāmas žurnālus, kurus cītīgas
un nepazīstamas rokas iestūķējušas
viņu pastkastītēs.
Slavenu rakstnieku bistes izskatās skumjas, 
kaut gan viņi jau sen
iegrimuši mūžīgā mierā, par kuru
varam vien aizdomāties, 
uzduroties izbirušu smilšu kaudzei
ietves vidū. 
Jaunava Marija baznīcas korē
žilbina pretim plūstošo upi
ar savu drānu baltumu. 
Piepūstas papīra tūtas paukšķis
izbiedē vien baložus. 
Dejošana ap umurkumura stabu
tirgus laukumā ir apstājusies, 
un dejotāji izņem sev pienākošos
piecdesmit centus no 
iepirkumu ratiņu saslēgiem.
Lūk — tepat arī tilts uz pagātni, 
pār kuru nav lemts pāriet, 
uzskates materiāls, kurš paredzēts
atzīmju nospraušanai. 
Mēs izmainījāmies tik ātri, 
vienmēr sastopot viens otru no jauna, 
uz augstskolas kāpnēm, 
pēc lekcijām, 
ar tik sūri un grūti gādātu
lēta vīna pudeli somā.

Toms 
Treibergs
Mūžīgais brālis
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Toms Treibergsdzeja Mūžīgais brālis

Mūžīgais brālis

Tajā kilometriem garajā citronu birzī 
es tevi pazaudēju, izmetu 
vairākus lokus baltās zeķēs;
atgriežoties sākumpunktā ieraudzīju
klaidoni, kurš rakājās pa tavu somu. 
«Vai tiešām jums nav nekā svēta?»
es viņam prasīju. «Kā tad nu ne, 
ir gan, varbūt pat pārāk daudz,» 
viņš atbildēja.
Devos prom, dziedot dziesmu, kuru tu
kādreiz man mācīji, lai naktī vienam
nebūtu bail. Sakustināju savas iekšējās
barikādes, uzgriezu radiolu, kurā 
Dainis Īvāns teica: «Miers virs zemes un
cilvēkiem labs prāts.»
Tu vienmēr būsi mans mūžīgais brālis, 
un, kamēr tas tā būs, 
būs miers, būs zeme, būs cilvēki un 
viņiem — prāts.

***
cielava pār laukiem skrej
bet tukšs ir viņas kauss
lidojums ir gauss

vai varavīksne klusē
vai viņai runāt liegts
un mēness kas jau sirpī liekts

vai kalendāra lapa
no mums ko paprasīs
un datums baltu marli pāri tīs

tām drumstalām kas sabirzušas
šai svešā muzejā
par tām mums vairs nav 
jārunā

un cielava pār laukiem skrej
bet tukšs ir viņas kauss
ja ieklausās tad plaušiņās
tai smaga bēda klaudzinās

Cabinet Voltaire

Uz galdiņa 
vīna glāzē atstāts paziņojums
«Rezervēts uz pulksten astoņiem».
Petrolejas lampā 
gandrīz izdedzis deglis.
Ziedi — īsti vai mākslīgi — 
atstaro gaismu no lustrām,
tikpat dzeltenu kā 
pirmais pavasara taurenis, 
kurš, neprāta dzīts, 
plivinās caur pilsētu.
Galda piederumi gaida savus
nākamos saimniekus, 
mazs sviesta gabaliņš
kūst uz miniatūra šķīvīša.
Skan vienpatības arfa.
«Dikter,» nosaka garāmejošs kungs, kurš atgādi-

na ārstu un droši vien 
tas arī ir. 
Viņš nav kļūdījies — stiprs brūvējums
rit lejup pa cilvēcisko, mīksto
labirintu, tikpat rūgts
kā attapšanās strupceļā
savos īpatnajos
patiesības meklējumos. 

***
Viss man šķiet kā sapnī — 
šī feja ir nemīlēta veča,
šie māli — sarecējusi asins,
skaitļi uz transporta zīmes — 
kukaiņi, saskrējuši kolektīvā pašnāvībā.
Visu redzu kā sapnī — 
divritenis ir ķēve, kuru 
tirgū atstājis dzērājs.
Sakņu dārzi ir mīnu lauki,
un ilgi gaidīto atbilžu vietā — 
nosodījums par 
šādiem sapņiem
dienas laikā.



Anna Foma ir jaunās 
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dzejniece. Ar īsto vārdu 
Agnese Rutkēviča 
zināma kā prozaiķe 
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Noguris laiks
I
noguris laiks uztausta 
atkušņa neaizsniegtās vietas
upes klusi dreb, virs tām vēl atmiņu ledus
karsti pirksti, līdzīgi slidām, mūs apslido
un iezīmē mirstīgo robežas
atskatīties nedrīkst

noguris laiks uztausta 
atkušņa neaizsniegtās vietas
karsti pirksti, līdzīgi slidām, mūs apslido
un iezīmē mirstīgo robežas
atskatīties nedrīkst

upes klusi dreb

II
Noguris laiks iztausta atmiņu vējgāzes.
Mirušie koki, apdraudot dzīvos,
pārliekušies mums pāri kā tilti.
Tava mugura nodreb zem pirkstiem, un tumsa,
mūs uzlaužot, iebrien skropstās kā rasā. 
Pamosties nedrīkst.

Klusēšana
I
stāvam durvīs kā Jambs un Sapfo strofa
mūsu klusēšanas ritmi ir pārāk atšķirīgi
lai vienotos kopīgā atvadu dziesmā
skatieni, neizturēdami plaisu
atduras zemē

rokturis klusē

II
pametuši jūtas izklīstam
kā simfoniskais orķestris pēc neveiksmīga koncer-

ta
un drebam katrs savā klusumā

miesas uzlauztas kā vijoles
sapņo par savām stīgām

kāds klusums, ak Kungs
uzsmēķē ar mani tumsā

Kungs

...
klusums ir gadalaiks
bez nokrišņiem
klusums ir
sieviete tumsā
tikko nopūsta svece
klusums ir zaudēta iespēja
uguns priekšā
klusums ir neziņa, 
kurai esam aizdoti uz laiku
kā atmiņas sievietei tumsā
ir klusums pirms rītausmas
tik kluss kā kailums
pirms kokiem
tik pilns
kā tukšums
klusums ir
un tava
roka

...
ziema, šis bezgalīgais klusums
otas galā, līdzīgi kā Munka plauksta
pirms dūres, atgaiņā atmiņas.
ziema, šī nepabeigtā simfonija, līdzīgi kā
Gorecka skumjas, atgaiņā sejas,
kurās klusums atgādina salauztus
lietussargus mirkli pirms saules
ziema, šī pacietīgā kustība, līdzīga
kādam, kurš sācis kritienu un nevar
to pabeigt. un klusums pabeidz to,
ko kliedziens nevar.

...
Laiks aiziet tevi atcerēties,
kamēr tu visu dienu klausies
klusas Gorecka skumjas.
— Tā nav traģēdija, viņš saka
balsī, kuru pieklusinājis laiks.

Pirksti maldās klavieru taustiņos
oktāvu zemāk ir tikai atmiņas
acu kaktiņā, kuras kā mirušie Aušvicē
nemostas, tās airē no sejas
pamukušā asarā un, šķērsojušas
zoda līniju, kliedz.

Zemāk ir tikai kritiens un tas, 
kam nav vārdu.   
Laiks atnāk tevi aizmirst, 
kamēr simfonija turpinās, Goreckis atceras — 
jauna meitene, piespiedusies
cietuma mūra sienai cieši, čukst — 
Mama, don‘t cry.

Laiks atnāk, atceras
un nevar.

Anna Foma
Klusums ir
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Vēsturiska skice
Tintes sikspārnis aizbiedējis patiesību — nav ne 
flogistona slēptās rokas, ne teikuma, dziļāka par 
meitenes cimdu, tikai raupjas līdzības, bīstami 
pietuvojušās skumjām. Tikai sniegbalta kalpo-
nes aube iepeld rīta gaismā. Tikai saules nežēlī-
gais gongs, pret kuru, nākdamas no rietumiem, 
sitas pērkona vāles, — zem baldahīna uzšauti sē-
dus, piktojas mīlētāji, tie šķiet kā rotaļlietas, kam 
jādzīvo ar atsperi mugurā.

Briesmonības
Kas paliks no tirgus būdiņām, kur brūnas mo-
nētas gūlās sarkanā samtā, kur izbāzti plīša zvēri 
norāvās no āķa un ļāvās gaidpilnam kritienam? 
Kā ar plaukstu izsmērētas asinis, tā izplūst vaib-
sti — viņas smagā grāfienes seja, kuru es ienīstu, 
nopūsta kā smiltis no stikla, — un sīkas mīlestī-
bas, satērptas naksnīgām pastaigām, un nejauši 
skatieni aprimst šai zeltā, kam nebija lemts mani 
izskalot tev blakus. Viss mēdās tūkstoš mēlēm, 
maigi vārdi sabrūk šļupstos, un, kā aiz rokas pa-
rauta, izgaist dzīve. Tam bija jānotiek, un trom-
pete pūta, un tomēr neticēju šīm briesmonībām, 
tās tagad manī kā stropā saskrien. Bezsirdīgs ir 
karuselis, kas mani izmet no ainavas.

Narciss
Ik spogulis — saulespuķe, pavērsta pret viņa ķet-
nām, pat ezeri, starp kuriem viņš nozudīs rītā, 
nodreb kā aizkari miglainā rāmī. Jo viņš seko ar 
acīm savam glāstam kā dervišs vijīgiem dūmiem. 
Jo viņš zina — pirksti sit upuri līdzīgi bungām. Tā-
pat kā ausmā viņš apjautīs, ka no šūpuļtīkla līdz 
trako kreklam ir tikai viena nakts.

Jaunais riebums
Nolaidis pieri, kas apvīta baumām un degošiem 
skatieniem, viņš stāv zibspuldzes gaismā. Drū-
mākie lāsti zum melnajās cirtās — cik gan pla-
kātiskas viņa mokas! Nepilnā augumā, cigareti 
pirkstos, pirms aiziet zem rēgainām velvēm. Kāds 
vēlāk aplūkos šo fotogrāfiju un piezīmē lasīs: 
«Ļauni vēji izlaupīja viņa dāsnās rokas.»

Tumsa bija cilindrs
Pēc klīšanas pa dubļainiem, izvārgušu kaķu 
apsēstiem pagalmiem, vecā blakusvāģī degot 
ugunskuram kā visa neglītā simbolam, mēs uzkā-
pām tornī un vērāmies pāri pilsētas kuprim, kur 
rūpnīcu skursteņi triepa miegainus dūmus. «Tur, 
kur jumti salikti pantos kā dzeja,» es atcerējos 
elles pavāra vārdus, tur mirdzošā stacija pacēla 
savu galvu — dzelzs izvagotu kupolu. Tumsa bija 
cilindrs, ko tam atnes baložu bari. Tava blūze ņir-
bēja smalki kā zaros ieķēries spoks, kad skūpstīji 
manas nosalušās ausis. Es stāvēju kurls, un trok-
šņi, kas tuvojās, — vien īsas ēnas.

Liebestod
Atraktas, lūk, mūsu mīlošās atliekas: pirksts ie-
krampējies pirkstā vien skaista motīva dēļ, matu 
sprādzes mēmās slūžas blakus notrūkušām kā-
jiņām greznotiem vaigiem — lepnā trūdu svīta, 
kaut tikai atblāzma no zudušā spožuma, un spo-
guļa pusmēnesī kā ļauns joks pagaist mūsu ne-
izturamie vaibsti, jo samīts tika īsumīsais brīdis, 
kad krūtīs — no iekšpuses, kā atslēga tumšā ista-
bā — vēl cirtās piedošanas knābis.

Rilkes motīvs
— viss pusvārdā paliks, bet reiz kāds rakstīja — 
manas krūtis ir kā lampa, ko aizdedz skatiens, un 
tās nudien spīdēja cikādēm par prieku, kad es el-
poju kalnu naksnīgās smaržas. Tagad ieplīsis ek-
rāns — piesnidzis kā pēc smaga belziena — rāda 
naftā ieķepušu kraukli un liru pārrautiem ner-
viem, sašvīkātu lapeli, nomestu zālē, un es pats 
arī kā papīrs — līdz pusei sadedzis, bet acis klusēs 
kā skābē iemīti augļi. Kas bija mūzika un gaisma, 
toņi un kaskādes, tagad vārgs čuksts un šķiltavu 
liesma, lūk, nodziest pēdējās mūzas sejā, pirms 
viņa nāk un pārgriež —

Klasika
O, rožainā nogāze! Nevainīgi dūmi snaikstās gar 
katedrāli, gar upīti un ābolu gruvešiem, zemāk 
slīd vilciens, kurā es nespēju uzmosties un šū-
pojos līdzīgi tukšai piedurknei. O, rijīgie pakalni, 
kuriem atdodas katrs sīkākais zieds, o, mijkrēslis, 
pļāvēja ratiem noturot pātagas misi! Ikreiz, kad 
izdodas atvērt acis, esmu kā bērns, kas pirmoreiz 
pievests pie greizā spoguļa. Tikai tas nav spogu-
lis, bet ainava ar mākoni, kura abažūrā iedegas 
krusts, un mans kritiens nezina beigu.

Ar atsperi mugurā

Artis Ostups



32

dzeja

Šķiet, pašu būtiskāko par poļu dzejnieku Leo-
poldu Stafu reiz pateicis cits poļu dzejnieks Me-
čislavs Jastruns: «Mēs visi, kas ienācām literatū-
rā starpkaru divdesmitgadē, redzējām viņā ja ne 
formas meistaru, tad dzīvu poļu dzejas nepār-
trauktības simbolu. Viņa ēna krita pār visiem to 
gadu iesācējiem, taču šī ēna bija gandrīz caurspī-
dīga, tā neaizsedza skatu, nevienam neaizšķērso-
ja ceļu. Stafs bija kā dzejas gaiss (..)»1

Ļvovā (tagadējā Rietumukrainas pilsētā) dzi-
mušais un jaunībā klasisko filoloģisko izglītību 
guvušais dzejnieks, kura daiļradē sengrieķu, la-
tīņu un romāņu dzejas mantojumam bija notei-
cošā nozīme, sava garā mūža laikā piedzīvoja trīs 
poļu dzejas laikmetus (20. gadsimta sākuma de-
kadence, starpkaru laika neatkarīgā Polija, karš 
un sociālistiskā Polija), katrā no tiem būdams 
nozīmīgs un aktuāls. 

Sācis kā simbolists un dekadents ar savu debi-
jas krājumu Sapņi par varenību (Sny o potędze, 1901), 
Stafs nākamajos krājumos izkopa stingrā, klasis-
kā formā ietvertu refleksīvu liriku, kļūdams par 
visspilgtāko neoklasicisma pārstāvi poļu starp-
karu dzejā. Taču visas viņa dzīves laikā iznāku-
šās 15 grāmatas liecina arī par apbrīnojamu spēju 
poētiski atjaunoties un atrast tādas noskaņas un 
motīvus, kas Stafa dzejai liek skanēt aktuāli ne ti-
kai savam laikam, bet arī kļūt par viena vai otra 
dzejas laikmeta tendenču priekšvēstnesi. 

Krājums Augstie koki (Wysokie Drzewa, 1932) tiek 
atzīts par Stafa daiļrades virsotni, dzejas valodas 
caurspīdības un ikdienas realitātes filozofiskā 
tvēruma dēļ. 

Tādēļ daudziem dzejnieka laikabiedriem ne-
gaidīts bija krasais lūzums viņa abos pēdējos 
pēc Otrā pasaules kara, jau Tautas Polijā iznāku-
šajos krājumos Kārkli (Wiklina, 1954) un Deviņas 
mūzas (Dziewięć muz, 1958, iznācis pēc dzejnieka 
nāves). Stafs šeit gandrīz pilnībā atmeta savu iz-
kopto klasisko formu. Tās vietā — lakonisks ver-
librs. Tematikas ziņā — nesaudzīga ironija pret 
sevi, nodzīvoto laiku un savu ticību humānisma 
ideāliem. Ê
1 Mieczysław Jastrun. Wstęp — Leopold Staff. Wybór 
poezji. Wydanie drugie, Wrocław—Warszawa—
Kraków 1970, str. xxxvi

PIE DĪĶA
Klusums pār ūdeni rāmo
Kā spoguļa virsma zilgans šķiet.
Dīķis zem zilgmes nav manāms:
Apžilbis. Nekas nenotiek.
Pēkšņi ūdens rūts pāršķeļas,
Uzmirgo šļakatu zvīņas.
Tur zivs no dziļuma izšaujas:
Sava mēmuma izsaukumzīme.

STRŪKLAKA
Strūklaka — lilija koša,
Bezsēkle zaigojoša.
No caurredzamā vidus
Ne smarža neatlidos.

Strūklaka — stikla plauksta,
Pie vietas sieta un auksta.
Kaut vēja locīta trīc,
Taurenim netiek līdz.

Strūklaka, plauksta, lilija:
Atskārta — ilūzija.
Varavīkšņota stīga,
Vienībā trīsvienīga.

ATGRIEŠANĀS
Tu, manā vārdā reiz sauktais,
Līdzīgs man kā ūdenī atspulgs,
Mani neapciemoji
Jau ilgus gadus.
Šodien krēslas stundā klauvēdams manās durvīs,
Satriekts par ticības un saprāta sakāvi,
Lūdz palīdzību un padomu.
Ko lai tev atbildu?
Nenoslīksi vilnī,
Pār kuru gājušas 
Smaržzālēm svaidītas pēdas.
Un nenoklīdīsi no ceļa,
Kurā tevi vada
Naglas caurdurta roka.

B[OĻESLAVAM] Ļ[EŠMJANAM]
Piesmagušās rokas pacelt lūgsnai
Ir tik grūti rieta blāzmā rūgtā,
Kurā lēnām izdeg cerība uz rītu.
Ceļa vidū paliek ieplīsusi krūka,
Dzēriens vērtīgais pa lāsei sūcas zemē,
Un nekur kaut vienas izslāpušas mutes.
Dziesma aiziet mēma, tikai krēslā pavīd
Viņas garie, atrisušie mati.

MĀTE
Krēslas stundā pie loga
Māte ar kāju šūpina šūpuli,
Kurā guļ bērns.
Taču nav vairs šūpuļa,
Taču nav vairs bērna.
Pa vidu izgājušas ēnas.
Māte viena sēd krēslas stundā,
Ar kāju šūpina atmiņas.

Leopolds 
Stafs 
(Leopold Staff, 1878—1957)

No poļu valodas 
atdzejojis Māris Salējs



33

Leopolds Stafs dzeja

APĻI
Aizvēris acis, redzēja:
Satupuši visaplīk apvārsnim,
Cieši kā rudenī bezdelīgas uz vadiem,
Un tuvāk, aizvien mazākiem,
Koncentriskiem apļiem,
Kā amfiteātrī,
Uz priekšu noliekušies,
Goddevīgā apbrīnā un aizgrābtībā
Lūkojās caur smaragda stikliem
Uz viņu, kurš atradās vidū.
Un savilktām muskuļu stīgām,
Bijībā saspringtiem skatieniem
Cēla viņu augšup,
Augstu jo augstu,
Līdz viņš palika karājoties gaisā zem debesīm,
Kā Sīmanis Stabinieks1

Bez staba.
Taču bija pavisam citādāk:
Sasēduši visaplīk apvārsnim,
Reti kā lāses uz vadiem lietainā dienā,
Un tuvāk, aizvien mazākiem,
Koncentriskiem apļiem,
Kā amfiteātrī — 
Uzgriezuši vidum muguru,
Sejām viņpus apvāršņa,
Caur smaragda stikliem
Pētīja saplēstus dukātus,
Lasīja vērtspapīru kursus
Vai mīlas vēstules,
Un vaļīgi tīmekļa pavedieni bez skatieniem,
Kuru nekad nav bijis,
Atspringa un izstiepās tiktāl,
Ka viņš, kurš bija augstu,
Ietriecās zemē,
Pazuda tajā kā ūdenī,
Un, sašķēlis to apļos,
Krita dzīlē, viņpus dzīles,
Disa2 piltuvē,
Kur aizķērās pašā galā,
Caur atveri slejoties galvai,
Otrpus pasaulei,
Pret melno neesmes nakti.
Bet augšā, visaplīk apvārsnim,
Eņģeļi un velni,
Sadevušies rokās,
Augstu mētādami kājas,
Grieza neprātīgu riņķadanci
Un vai plīsa no smiekliem.

1Sīmanis Stabinieks ( jeb Stilīts; no gr. stylitēs 
< stylos — stabs), 5. gs. Sīrijas kristiešu svētais, 
askēts, kas ilgus gadus nodzīvojis uz niecīgas 
platformas augsta staba galā. (Atdz. piez., nosperta 
no Jāņa Elsberga. Skat. http://www.satori.lv/raksts/
izdruka/3019#_ftn1)
2Diss, arī Plutons — seno romiešu mitoloģijā 
pazemes dievs. Disa piltuve — elle. (Atdz. piez.)

IECERE
Debess kā Medūzas galva
Tūkstoš zeltainām čūskām dzalkstī.
Šķīst zibeņu šķembas spalgas,
Un palsi san lietus kapelas balsti.
Ne pērkona duna zvēroša,
Ne sīkākā lāse nav izdzēsta.
Uz flīģeļiem diviem to spēlēšu
Un simtu piecdesmit celestām.

IK PA LAIKAM...
Mečislavam Jastrunam
Ik pa laikam,
Pēc daudziem gadiem,
Pēc gadu desmita vai simta,
Kas patvērušies kaktos
Kā mēmi klausītāji,
Nejaušs ienācējs 
Sēstas pie galda ar grāmatu,
Notraucis tai zirnekļu tīklus un putekļus,
Kaut ko klusi čukst,
Smejas un raud.
Pabeidzis aizver grāmatu,
Noliek to plauktā
Starp zirnekļu tīkliem un putekļiem
Un aiziet uz neatgriešanos
Cilvēks mūžības ceļā.
Caur aizrestoto logu
Bibliotēkā ienāk
Aizmirstība un gadsimti.

ATPALIKUŠAJAM
Nokļūt līdz polam
Par dzīvības cenu,
Caur ledu, caur salu, caur nakti,
Caur Erebu un Teroru,
Pēdējiem spēkiem,
Lai pārliecinātos, ka cits
Tur jau bijis.
Tad ietinies baltā putenī,
Kā Skots Antarktīdā,
Un ļauj sevi ieputināt sniegos.

APSTEIGUŠAJAM
Nogūlis
Kā vārds zem melodijas,
Kura rītdienu meklē.
Šodien neviens tajā neklausās.
Pakriti. Gājēji
Tev uz kakla liek kāju.
Mīda tevi. Un taisnīgi.
Tā mīda gan ceļus, gan kāpnes.

PAMATI
Būvēju uz smilts,
Un sabruka.
Būvēju uz klints,
Un sabruka.
Tagad būvēt sākšu
no skursteņa dūmiem.
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1. un 2. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jeb 
Gaismaspilī Rīgā notika rakstnieka un varas attie-
cībām veltīta starptautiska konference Starp pa-
tiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēs-
turē (Between Truth and Power: The Role of Authors 
in Building and Changing Europe). Pārdomās par li-
teratūras un autoru lomu šodienas pasaulē divu 
dienu laikā dalījās rakstnieki, vēsturnieki, litera-
tūras pētnieki no ASV, Igaunijas, Somijas, Krie-
vijas, Šveices un citām valstīm. Ar referātu Stās-
tot patiesību — kurai varai? Disidenti VDR kultūrtelpā 
(Telling the Truth to Which Power? Dissidence and Dis-
sent in the GDR Cultural Sphere) uzstājās arī vācu li-
teratūrzinātniece, vairāku grāmatu autore Astrī-
da Kēlere (Astrid Köhler). Pašlaik Kēlere ir docente 
Karalienes Marijas universitātē Londonā, bet 
studiju laikā Frīdriha Šillera Jēnas universitātē 
80. gadu beigās piedalījās politiskās demonstrā-
cijās par Vācijas atkalapvienošanos un politiskā 
režīma maiņu. Drīz pēc dzelzs priekškara kriša-
nas Austrumeiropā viņa sāka veidot savu akadē-
misko karjeru Rietumos. 

Patiesība un vara ir ļoti plaša un pilnīgi 
noteikti — tieši jūsu tēma. Esat uzrakstīju-
si grāmatu un daudzus rakstus par to. Tajā 
skaitā pētījumu ar nosaukumu Brückenschlä-
ge (Tiltu savienojumi) par Vācijas Demokrā-
tiskās Republikas (VDR) literātiem un viņu 
darbiem sociālisma apstākļos un vēlāk pēc 

Vācijas atkalapvienošanās jaunajā iekārtā. 
Jūs esat intensīvi rakstījusi par Kristu Vol-
fu (Christa Wolf) un viņas pirmo grāmatu Der 
geteilte Himmel (Sadalītās debesis, 1963), kuras 
centrā ir jautājums par vācu un līdz ar to Ei-
ropas dalījumu Otrā pasaules kara rezultā-
tā. Arī Latvijā ir iznākusi grāmata ar līdzīgu 
ievirzi — Evas Eglājas–Kristsones pētījums 
Dzelzsgriezēji. Jūsu grāmatas nosaukums no-
rāda uz kopīgā meklēšanu. Vai šodien jūs 
teiktu, ka Eiropa nu ir saaugusi kopā, tilti iz-
veidoti?

Domāju, tas jau notika pirms tam. Tilti tika vei-
doti arī tad, kad vēl pastāvēja dzelzs priekškars. 
Tas nebija tik biezs un hermētisks, ka mums vie-
nam ar otru abās dzelzs priekškara pusēs nebū-
tu nekādas darīšanas. Vismaz tā pavisam droši 
bija abu vācu valstu gadījumā, bet ne tikai. Jā, jau 
tajos laikos mums bija ļoti intensīvs, saspringts 
dialogs. Šķiet, 90. gados šis dialogs kļuva pieze-
mētāks un trulāks, virsroku guva stereotipi un 
rietumniekiem un austrumniekiem bija ļoti grūti 
vienam otru saprast. Dīvainā kārtā tika atražoti 
tādi domāšanas paraugi, kādi dzima aukstā kara 
laikā, un 90. gados tie tikai kļuva spēcīgāki. To-
mēr nevar neredzēt arī to, ka pēdējos 20 gados 
tilti tiek veidoti, uzlaboti un saaugšanas process 
turpinās.

Jūs uzaugāt un studējāt VDR, pēc tam de-
vāties uz Rietumiem. 

Mana personīgā pieredze nebija viegla, tomēr 
ļoti interesanta. 1989. gada vasarā pabeidzu stu-
dijas Jēnā un tā paša gada rudenī piedalījos re-
volucionārajos notikumos Jēnas universitātē. 
Aptuveni pēc gada nolēmu pievērsties zinātnei, 
politika tad jau gāja savu gaitu un ne vienmēr tajā 
virzienā, kā bijām iedomājušies. Ar 1989. gadā ie-
gūtu VDR diplomu kabatā vietā, kur dominēja 
Rietumu struktūras un Rietumu izglītību guvuši 
profesori, nebija viegli. Ļoti bieži nācās sastap-
ties ar priekšstatu, ka Austrumos studējušie pa-
tiesībā nav izglītoti, ka viņi lasījuši tikai Marksu, 
Ļeņinu un varbūt pat vēl Staļinu un viņiem, sa-
līdzinot ar tās pašas paaudzes cilvēkiem Rietu-
mos, nav līdzvērtīgas izglītības. Disertāciju nolē-
mu rakstīt Rietumberlīnē un tur arī saskāros ar 
šādu attieksmi. 

Pastāstīšu vienu epizodi: es apmeklēju sociolo-
ģijas kursu, jo savā disertācijā pievērsos arī sociā-
liem jautājumiem, un pārējie kursa apmeklētāji, 
uzzinot, ka esmu no Austrumiem, brīnījās par 
manu spēju kompetenti izteikties un argumen-
tēt. Līdzīgu reakciju sastapu, kad 1993. gadā jau 
kā Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta lektore 
devos uz Kembridžu strādāt par pasniedzēju. Tur 
ar vieslekciju bija ieradies jurisprudences profe-
sors no Ķelnes, viņš bija ļoti izbrīnīts un teica: 
«Kā, jūs esat no Austrumiem, un jūs šeit pieņēma 
darbā?» Es viņam atbildēju: «Jā, kādēļ gan ne,» un 
tad viņš man atvainojās. 

Šie ir tikai divi piemēri, bet līdzīgu reakciju 

intervija

Bez naida 
un pārlieku 
lielas 
centības
Beatas Paškevicas saruna 
ar vācu literatūrzinātnieci 
Astrīdu Kēleri
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esmu sastapusi ik uz soļa. Rietumos pastāvēja 
priekšstats, ka Austrumos bijis ne tikai demokrā-
tijas, bet arī izglītības deficīts, un, veidojot akadē-
misku karjeru, ar to bija ļoti grūti tikt galā. Bet es 
ar to esmu tikusi galā.

Vai joprojām tiek runāts par VDR literatū-
ru, vai arī šā posma darbi ir iepludināti ko-
pējā vācu literatūras diskursā?

Jā un nē. Viss atrodas kustībā. Valda priekš-
stats, ka labie VDR autori iekļaujami kopējā vācu 
literatūras kanonā, savukārt pārējie ar laiku tiks 
aizmirsti, un tos nav vērts aplūkot. Bet ir arī pē-
tījumi, piemēram, Helmuta Peiča (Helmut Peitsch) 
raksti, kuros parādīts, cik ļoti lielā mērā abu vācu 
valstu literatūras dzelzs priekškara laikā bija at-
karīgas viena no otras. Aptuveni vienā un tajā 
pašā laikā tās runāja par līdzīgām tēmām, tie-
sa, varbūt tika izmantotas dažādas tehnikas, un 
katra tuvinājās tēmai no savas puses. Piemēram, 
kara pieredzes aptveršana 50. gados bija ļoti bū-
tiska abās pusēs, arī laikā, kad abu vācu valstu 
valdības mēģināja piespiest rakstniekus nerak-
ņāties tik daudz pagātnē, bet raudzīties nākotnē. 
Tomēr tas nebija iespējams, jo vēl tik daudz kas 
bija jāapraksta un jārada (aufzuarbeiten), un pastā-
vēja arī «mūra jautājums». 

60. gados, kad VFR un VDR ekonomikas vei-
dojās atšķirīgi, rakstnieki abās zemēs fokusējās 
uz darba cilvēku pasauli. Protams, Austrumos to 

veicināja, gandrīz vai pieprasīja, autoriem bija jā-
dodas uz rūpnīcām un par tur redzēto jāraksta. 
Rietumos atsevišķi rakstnieki to darīja no brīvas 
gribas, un veidojās sociālistiskais industriālais 
romāns un Rietumu industriālais romāns. Paska-
toties uz 70. gadiem, atkal abās pusēs, droši vien 
saistībā ar 1968. gada studentu nemieriem, radās 
liela interese par sabiedrības margināļiem — cil-
vēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ neiederējās 
sabiedrības izveidotās shēmās. Šajā laika pos-
mā gan sociālistiskie, gan rietumvācu autori at-
saucās uz vienu un to pašu vēsturisko periodu 
— vācu romantisma laikmetu. Ar paralēļu meklē-
šanas palīdzību literatūrā tiek pētīts, kā veidojas 
sabiedrības priekšstatu shēmas un kā tiek mar-
ginalizēti šīm shēmām nepakļāvīgie, tajās neie-
derīgie ļaudis. 

80. gados, pirms Gorbačovs sāka runāt ar Rei-
ganu, kopējas bija bailes no Trešā pasaules kara. 
Šīs akūtās bailes atspoguļojas abu pušu literatū-
rā, un abas puses atsaucas uz mitoloģiju, minēšu, 
protams, Kristas Volfas Kasandras tēlu. Kā redzat, 
literāro procesu stāsts vēl ļoti rūpīgi jāizpēta un 
jāanalizē. 

Mēs arī konferencē Rīgā runājām par to, ka 
ikvienā konkrētā laika sprīdī dominē kādas no-
teiktas diskursīvas struktūras — pasaules uztvere 
un veids, kā par to runāt. Manuprāt, jāpaiet zinā-
mam laikam pēc Austrumu bloka sabrukuma, lai 

Astrīda Kēlere: 
«Ikvienā konkrētā laika 
sprīdī dominē kādas 
noteiktas diskursīvas 
struktūras — pasaules 
uztvere un veids, kā 
par to runāt».
Foto — Andrejs Strokins

Beata Paškevičaintervija Jāpaliek uzticīgiem sev
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būtu iespējams aplūkot šos fenomenus, kā iztei-
cies Kristofs Heins (Christoph Hein), «ohne Hass und 
Eifer» («bez naida un pārlieku lielas centības»), un 
neieslīgtu jau gatavos domāšanas šablonos, jo tad 
parasti saskata tikai to, ko grib ieraudzīt.

Austrumvācijas literatūras situācija bija 
specifiska, tā ietvēra gan antifašistisko no-
stāju, gan īpatno ģeopolitisko lomu, jo VDR 
bija visrietumnieciskākā valsts Austrumu 
blokā. Kaut kādā mērā to varam salīdzināt 
ar Latvijas situāciju, jo padomju okupāci-
jas periodā Baltijas valstis bija visrietum-
nieciskākās republikas PSRS sastāvā. Vai 
starp austrumvācu un rietumvācu rakst-
niekiem bija iespējami un pastāvēja inte-
lektuāli kontakti, domu apmaiņa?

Jā, noteikti. Šie savstarpējie kontakti, par spīti 
visam, bija auglīgi, un, jums taisnība, tā bija ļoti 
īpaša situācija. Rietumberlīne mums bija kā brī-
vības sala, un daudzas rakstnieku tikšanās tika 
maskētas kā pasēdēšana kafejnīcā, kā tikšanās 
ar draugiem Austrumberlīnē pie kafijas un kū-
kām. Taču tās bija ļoti intensīvas plaša mēro-
ga domu apmaiņas, rakstnieki cits citam lasīja 
priekšā savus manuskriptus un diskutēja. Šādā 
nozīmē dzelzs priekškars gandrīz nepastāvēja, 
vai arī var formulēt gluži pretēji — jo vairāk tas 
bija izjūtams, jo lielāka bija vēlme un izaicinā-
jums izlauzties tam cauri.

Kāda izvērtās austrumvācu rakstnieku 
dzīve pēc dzelzs priekškara krišanas?

Esmu ļoti rūpīgi pētījusi šo jautājumu. 90. gadu 
sākumā masu mediji gandrīz vienbalsīgi apgalvoja, 
ka austrumvācu autoriem nāksies rakstīt citādi, ka 
būs ļoti jāmainās, jo tie tagad dzīvo jaunā pasau-
lē. Apskatot divu rakstnieču — Kristas Volfas (viņa 
savu pirmo darbu publicēja 1959. gadā — 10 gadus 
pēc VDR nodibināšanas) un Kerstinas Henzeles 
(Kerstin Hensel), jaunākās manis aplūkotās autores 
(viņas pirmā publikācija bija 1988. gadā, tikai gadu 
pirms VDR sabrukuma) — daiļradi, vērtēju, ko vi-
ņas rakstījušas VDR laikā un ko pēc abu Vāciju at-
kalapvienošanās. 90. gadu pašā sākumā ir bijusi 
zināma pauze, kurā netika rakstīta literatūra, bet 
gan žurnālistika. Daudzi autori rakstīja publicisti-
ku, informācijas un notikumu tik ļoti piesātinātajā 
laikā viņi izmantoja tādus medijus, kas ļāva viņu 
teiktajam ātrāk nonākt līdz lasītājiem. Bet, sākot ar 
1993.—1994. gadu, iznāca grāmatas, kuras vistiešā-
kajā veidā atsaucās uz tām, kuras publicētas pirms 
1989. gada.

Savā pētījumā centos parādīt, kā autori rada 
intertekstualitāti gan ar pašu, gan kolēģu rak-
stītām grāmatām. Proti, viņi atsaucas ne tikai uz 
to, ko rakstījuši saistībā ar auksto karu, dzelzs 
priekškaru, kā to redzam Kristofa Heina, Ulri-
ha Plencdorfa (Ulrich Plenzdorf) , Kristas Volfas, 
Klausa Šlēzingera (Klaus Schlesinger) daiļradē. 
Viņi raksta par lietām, kas tiklab attiecināmas 
kā uz rietumvāciešu, tā uz apvienotās Vācijas 
sabiedrību. 

Nav jau tā, ka Austrumvācijā un visā Austrum-
eiropā pilnīgi it visā būtu valdījusi no Rie-
tumeiropas galēji atšķirīga domāšana. Mēs tā-
pat bijām industriālas sabiedrības, protams, ne 
tik ļoti attīstītas kā Rietumos, tomēr arī PSRS 
kontrolē esošajās teritorijās veidojās līdzīgas 
struktūras un problēmu kopums, piemēram, 
vides aizsardzības jautājumi un sistēmā neie-
derīgu cilvēku problēma u.tml. Bija jautājumi, 
kas nodarbināja cilvēkus abās dzelzs priekška-
ra pusēs un ir aktuāli arī mūsdienās. Savā pētī-
jumā mēģināju parādīt, ka vērtīgais, ko radījuši 
VDR autori, pastāv un pastāvēs, ka autori nav 
atteikušies no savām poētiskajām tehnikām, no 
savas īpatnās balss, proti, viņiem pārmaiņu lai-
kā nebija jāpauzē, nebija, kā tika uzskatīts, jāiz-
domā sevi no jauna. Viņiem vienkārši bija jāpa-
liek uzticīgiem sev.

Pieskaroties sabiedriski politiskiem pro-
cesiem — kādas reakcijas bija brīdī, kad 
VDR tika nomainīta iepriekšējā vadošā eli-
te un sākās lustrācijas process? 

Vai domājat politisko eliti?
Jā, kā reaģēja sabiedrība Vācijas austru-

mu un kā rietumu daļā?
Sabiedrība reaģēja daudz ātrāk nekā politis-

kā elite. Vēl 1991. gada novembrī VDR bija mē-
ģinājums valdību «samainīt» pret jaunākas pa-
audzes cilvēkiem un arī Sociālistiskās vienības 
partijas vadībā ielikt citus cilvēkus, bet tas vairs 
nestrādāja. Šādu kosmētisku «izmaiņu» laiks 
bija pagājis. Sākās process, kura laikā tika no-
sodīta VDR politiskā darbība un lēmumi — par 
Berlīnes mūra celšanu, par šaušanas pavēlēm 
utt. Taču pastāv arī tas, ko šodien sauc par Ostal-
gie (nostalģija pēc Austrumvācijas). Atceros ne-
lielu demonstrāciju Berlīnē, laikam 1993. gadā. 
Tolaik viss jau bija privatizēts, dzīvokļi kļuvu-
ši daudz dārgāki un cilvēki, kas bija zaudējuši 
darbu, tos vairs nevarēja atļauties, notika pro-
testi. Kāds cilvēks no tribīnes sacīja: «Es esmu 
mūrnieks, piedalījos šo māju celšanā, kā var būt 
tā, ka tagad man jāmaksā tik liela nauda, lai dzī-
votu šajā dzīvoklī. Tie taču pieder arī man!» Ti-
kai pēc sociālisma ēras beigām kļuva skaidrs, ko 
īsti nozīmē «tautas īpašums». 

Runājot par intelektuāļu, to skaitā arī 
rakstnieku sadarbību ar VDR valsts dro-
šības dienestu Stasi (vācu val. saīsinājums 
no Staatssicherheitsdienst) — vai uzskatāt, ka 
nu jau runāts un iztirzāts pietiekami? Vai šī 
diskusija ir pabeigta?

Diskusija par sadarbību ar Stasi Vācijā nav 
beigusies, un tai arī nav jābeidzas. Ir ļoti svarīgi 
debatēt tieši tagad, kad par to iespējams runāt 
ar laika distanci — tātad mierīgāk, apcerīgāk un 
ielūkojoties lietu būtībā precīzāk. Ir vācu rakst-
nieki vai akadēmiskās jomas pārstāvji, kas sa-
vulaik piekrita sadarboties ar Stasi, apliecinot 
to ar savu parakstu, un, kad 90. gados tas nāca 
gaismā, tika, tā sakot, nolādēti. Taču neviens jau 

90. gadu pašā 
sākumā ir 
bijusi zināma 
pauze, 
kurā netika 
rakstīta 
literatūra, 
bet gan 
žurnālistika
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nav paskatījies, ko īsti viņi ir darījuši un kādēļ 
likuši savu parakstu uz attiecīgā dokumenta. Un 
ir arī tādi, kuri ilgu laiku uzticīgi kalpoja VDR 
drošības iestādēm un denuncēja savus kolēģus, 
draugus, taču šodien tiem neviens uzmanību 
nepievērš, jo viņi neatrodas uz «publiskās ska-
tuves» visu acu priekšā. Daļa VDR lielo opor-
tūnistu, kuri sadarbojās ar Stasi, tagad kļuvuši 
par ietekmīgiem biznesa cilvēkiem, un neviens 
viņiem neko nepārmet. Tas arī nav pareizi.

Šis jautājums ir jāaplūko, pamatīgi izzinot de-
taļas. Pastāstīšu vienu piemēru: patiesi lielisks 
autors Frics Rūdolfs Frīzs (Fritz Rudolf Fries) 
1966. gadā sarakstīja darbu Der Weg nach Ooblia-
dooh (Ceļš uz Obliado), kas ieturēts klasiskā mo-
dernisma stilā, pat džeza ritmā, to nedrīkstēja 
publicēt VDR, un grāmata iznāca Rietumvācijā. 
Frīzu 70. gados piespieda parakstīties par to, ka 
viņš izspiegos savus kolēģus rakstniekus. Patie-
sībā viņš to nekad netika darījis. Viņa rakstītie 
ziņojumi drošības iestādēm neko neizteica. Kad 
1996. gadā par šo faktu uzzināja, viņu nolādē-
ja un izslēdza no vācu literatūras aprites, kaut 
daudzi austrumvācu kolēģi iestājās par viņu un 
teica: paskatieties taču uzmanīgāk, viņš mums 
nekādā veidā nav kaitējis. Kādēļ viņš piekri-

ta sadarbībai? Iemesls bija diezgan vienkāršs 
— Frīzs bija dzimis Bilbao, viņa ģimene atra-
dās Spānijā, viņš gribēja to apciemot, un tas bija 
«burkāns», ar kuru viņu piespieda sadarboties. 
Sak, ja parakstīsi, drīkstēsi aizbraukt uz Spāni-
ju, un tevi publicēs. Viņš rakstīja tik moderni, 
ka tas bija nepieņemami un aizdomīgi austrum-
vācu cenzoriem. Jāteic, Frīzs joprojām ir nezi-
nāms autors vācu publikai, un tas ir netaisnīgi, 
jo viņš rakstījis ļoti interesanti.

Nedrīkst beigt runāt par šo tēmu, šādi un ci-
tādi gadījumi ir jāaplūko un jāanalizē vēl un vēl. 

Latvijā saskaramies ar problēmu, ka do-
kumenti daļēji nav pieejami, iespējams, tie 
tikuši iznīcināti, aizvesti. Vai arī Vācijā ir 
līdzīgi?

Tā ir liela problēma. Mēs, protams, zinām, ka 
dokumenti tikuši iznīcināti. Mums ir arī aiz-
domas, ka dokumentus par cilvēkiem, kuri ta-
gad atkal ir vadošos posteņos armijā, drošības 
struktūrās, ekonomikā, mēs neieraudzīsim. Tie 
vairs, tā teikt, «neeksistē».

Vai ir aizdomas, ka tie vairs neeksistē vai 
ir iznīcināti? 

Ir aizdomas, ka tie ir iznīcināti, jo citos do-
kumentos ir norādes uz šiem cilvēkiem, bet ar 
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«Rietumberlīne mums 
bija kā brīvības sala, 
un daudzas rakstnieku 
tikšanās tika maskētas 
kā pasēdēšana 
kafejnīcā, kā 
tikšanās ar draugiem 
Austrumberlīnē pie 
kafijas un kūkām. Taču 
tās bija ļoti intensīvas 
plaša mēroga domu 
apmaiņas» Pie mūra 
pilsētas rietumu pusē. 
1964. gads.
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šāda tipa dokumentiem nepietiek, lai ko pierā-
dītu. Bet ir spēcīgas aizdomas, jā.

Vai Vācijā vēl aizvien pastāv sadalījuma 
jeb tā dēvētā Ossi—Wessi (austrumvācu—rie-
tumvācu) trauma?

Jā, tā pastāv joprojām, un tā ir atkarīga no pa-
audzes. Man bija 25 gadi, kad notika abu Vāci-
ju apvienošanās, un mana paaudze, piecdesmit-
gadnieki, ir pirmā, kam šī sadalītība nav bijusi 
visas dzīves garumā. Mūsu izglītošanās notika 
vēl vecajā sistēmā, bet darba dzīve jau bija ie-
spējama Rietumos. Mēs daudz ceļojam, mūsu 
dzīves draugi nereti ir rietumnieki. Manu ve-
cāku paaudze ir pavisam citā situācijā, un, šķiet, 
viņiem šī trauma tā arī nepāries. Mentālā lī-
menī tā attiecas uz atmiņām, savukārt sociālā 
ziņā ir tā, ka Vācijas austrumu daļā pensionāri 
saņem mazāku pensiju nekā pensionāri rietu-
mu daļā. Ir arī citas atšķirības ienākumos. In-
frastruktūras ziņā austrumu daļa pēdējos gados 
ir ļoti attīstījusies, bet situācija darba iespēju un 
sociālajā ziņā rietumos joprojām ir atšķirīga no 
austrumiem.

Un tad ir mūsu bērnu paaudze. Mani studenti, 
doktoranti, kas dzimuši jau pēc atkalapvieno-
šanās, ir uzauguši vecāku, ģimenes priekšsta-
tu ietekmēti valsts rietumu vai austrumu pusē. 
Ar šo pieredzi viņi veido savu skatu uz pasauli, 
un viņos vismaz nojausmas līmenī vēl ir apjēga 
par dzīvi sadalītā Vācijā. Paaudzei, kas dzimusi 
ap 2000. gadu, šis vēstures posms jau vairs nav 
svarīgs.

Kāds pirms ierašanās Rīgā bija jūsu ska-
tījums uz Baltiju? 

Man ir «vācisks» skatījums, jo jau VDR lai-
kos bija skaidrs, ka Baltijai ir īpaša vieta PSRS. 
Un tad mazpamazām, protams, ne vēstures 
stundās, mēs sapratām, kā Baltija vispār ir no-
nākusi PSRS sastāvā. Tās ir tādas senas izjūtas, 
kas pastāv joprojām, un tās ir īpašas. Dzīvojot 
Anglijā, neko tādu nesajūtu. Briti ir nācija, kuri 
lielā mērā ir nodarbināti ar sevi, tā patiesi ir 
sala ne tikai ģeogrāfiskā, bet arī politiskā no-
zīmē, turklāt viņi ir orientēti uz ASV. Kaut vai 
tajā, ka viņi gan runā par Eiropu, bet sevi Eiro-
pai nepieskaita, lai gan ir tai piederīgi. Austru-
meiropa viņiem ir kaut kas monolīts, atšķirī-
bas, kuras pastāvēja PSRS teritoriju starpā, viņi 
īsti neuztver.

Vai pirmo reizi esat Rīgā?
Jā, brīnišķīga pilsēta. Man vispār patīk pilsē-

tas pie ūdeņiem. Pastaiga gar upi ir lieliska, un 
ir interesanti redzēt pilsētas attīstību, vecā un 
jaunā līdzāspastāvēšanu. Nākot uz bibliotēku, 
redzēju divas brūkošas mājas, cerams, tās tiks 
atjaunotas. Rīgā ir daudz vēsturisko slāņu, da-
žādu laikmetu atspulgu, kopā tie rada intere-
santu spriedzi.

Vai jums ir kāds iespaids par latviešu li-
teratūru?

Līdz šim nav. Bet tagad vēlēšos to lasīt. Ê

Ê Astrīdas Kēleres (Astrid Köhler; 1965) 
pētnieciskās intereses ietver Vācijas kultūras 
vēsturi klasicisma un romantisma laikmetā 18. gs. 
beigās un 19. gs. sākumā, kā arī Austrumvācijas 
literatūru, kas sarakstīta pirms un pēc Vācijas 
apvienošanās. Kultūras vēsturē Kēlere ir rakstījusi 
par saloniem un citām sabiedriskās dzīves formām 
Gētes dzīves laikā, arī par tālaika sabiedrības 
rituāliem un svētkiem, literārajiem žurnāliem un 
prozas tekstiem. 
 
Ê Grāmatā Salona kultūra klasicisma laikmeta 
Veimārā — sabiedriskums kā dzīves veids un 
koncepts (Salonkultur im klassischen Weimar 
— Geselligkeit als Lebensform und literarisches 
Konzept. Stuttgart: Metzler 1996) Kēlere aplūko 
Šopenhaueru literārā salona (1806—1829) vidi 
un ietekmi Veimāras sabiedrībā un plašākās vācu 
intelektuāļu aprindās.

Ê Septiņu VDR rakstnieku devumam un 
viņu biogrāfijām veltīta Astrīdas Kēleres 
monogrāfija Tiltu savienojumi. VDR literāti 
pirms un pēc atkalapvienošanās (Brűckenschläge. 
DDR-Autoren vor und nach der Wiedervereinigung. 
Frankfurt am Main: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2007). Grāmatā aplūkota šo literātu daiļrade 
Vācijas vēstures pagrieziena brīdī, parādot ne 
tikai pauzi, ko 1989.—1990. gada notikumi radīja 
literārajā praksē, bet iezīmējot arī tekstu pēctecību, 
saglabājot no bijušās VDR mantotās īpatnības 
literatūras estētikā un tematikā. 
 
Ê 2011. gadā publicēta Kēleres monogrāfija 
Klaus Schlesinger. Die Biographie (Berlin: Aufbau) 
— VDR rakstnieka un žurnālista, disidenta Klausa 
Šlēzingera (1937—2011) dzīves apraksts, apvienots 
ar savdabīgu laikmeta reportāžu. Tas parāda 
vācu vēsturi pēc Otrā pasaules kara cilvēciskā, 
individualizētā skatījumā, atgādinot par Šlēzingera 
meklējumiem taisnīguma un vainas jautājumu 
kontekstā.

Beata Paškevičaintervija Jāpaliek uzticīgiem sev
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viedoklis

Tipisks šādas kritikas piemērs būtu dzejnieka 
Andra Brežes intervijā sacītais: «Mums trūkst 
džeku, kas varbūt raksta ikdienas sarunvalo-
dā, bet izkliedz sāpi — bet arī tā, lai tas nebū-
tu reps. Man ir dusmas, ka viss jaudīgākais no-
tiek Orbītā. Savukārt latviešu dzejnieki vienkārši 
sēž un virpina savus vārdiņus. Bet tas laikmets, 
vecīt, ir garām!»1, vai, piemēram, mūziķa Goran 
Goras pārdomas par literatūru: «Atklāti sakot, 
lasot jaunāko latviešu dzeju, ir tiešām reti gadī-
jumi, kas man patīk. Redz, gan Raiņa, gan Zie-
doņa dzejā vienmēr ir pretestība pret kaut kādu 
stagnāciju, iesūnojušu sabiedrības domu, kaut 
kāda cīņa. Savukārt mūsdienu dzeja ir tāda ap-
lūkojoša, apskatoša. Kā tādas garas haikas, kuras 
būtībā nepasaka neko, tikai pauž mirkļa stāvok-
li. Šis spēks, jauda klasiķu dzejoļos ir tas, kas vi-
lina rakstīt tām mūziku.»2

Šādiem novērojumiem ir pamats, lai gan nav 
skaidrs, kādēļ tiem būtu jāizskan kā pārmetu-
miem. Nevar noliegt jaunākās dzejas tiekšanos 
pēc estētiska dziļuma un introvertumu, kas iz-
paužas kā koncentrēšanās uz autora vai dzejoļa 
«es» iekšējo pasauli. Šāda pieeja patiešām domi-
nē to dzejnieku daiļradē, kas latviešu literatūrā 
ienākuši vismaz pēdējos piecpadsmit gados. To 
iespējams attiecināt ne tikai uz tā dēvētā debiju 
viļņa dzejniekiem, bet zināmā mērā arī uz paau-
dzi, kas pie pirmajām grāmatām tika ap gadsim-

tu miju, lai gan to vairs nav iespējams attiecināt 
uz divu spilgtu šīs paaudzes pārstāvju — Kārļa 
Vērdiņa un Ingas Gailes — vēlākajiem darbiem.  
Tāpat jāatceras, ka tie bija 90. gadi, kad literatū-
ras un sociāli politiskās realitātes attiecības tika 
pārrautas.

Rodas vēlme šajā aspektā palūkoties uz visu 
latviešu dzeju, jau sākot no pirmsākumiem. Kuri 
latviešu literatūras vēsturē bijuši tie dzejoļi, kas 
uz pasauli lūkotos ne tikai caur iekšējo, indivi-
duālo pārdzīvojumu prizmu un pievērstos tai 
no protesta, sociālās kritikas vai globālo noti-
kumu komentāra pozīcijām? Varbūt jaunākajai 
dzejai piedēvētais individuālisms un introver-
tums ir tipiska latviešu dzejas iezīme, ņemot 
vērā, ka profesionālas latviešu autoru rakstītās 
literatūras pirmsākumus iezīmējušas sentimen-
tālisma un romantisma ietekmes?

Šeit vietā būtu sistemātiska pieeja — sākt ar 
pirmajiem zināmajiem dzejoļiem, nolikt zem 
lupas Neredzīgā Indriķa dzeju, kurā atrodam 
dažus dzejojumus par brīvlaišanu un ar to sais-
tītajām problēmām, tad pievērsties tā saukta-
jiem veclatviešiem, kuri dažos tekstos apcer 
vācbaltiešu un latviešu attiecības (te jāmin Er-
nesta Dinsberga Kurzemes Laika grāmata pēc 101 
gada) , pēc tam — jaunlatviešiem, Jaunajai strāvai, 
Piektā gada noskaņās tapušajiem tekstiem utt. 
Taču tas jau draudētu izvērsties par sausu lat-
viešu literatūras vēstures grāmatu konspektē-
šanu.

Nevēloties uzņemties zinātniska raksta am-
bīcijas, pievērsīšos dažiem atsevišķiem dzejas 
darbiem, kas tapuši dažādos laikos un vēsturis-
kajos apstākļos. Tās ir dažas ne gluži sistemātiski 
izvēlētas epizodes, kurās latviešu dzejā ieskanas 
sociāli un politiski kritiski motīvi vai dzejnie-
ka uzmanības centrā nonākušas globāla mēroga 
norises un problēmas. Jāpiebilst, ne visi šeit mi-
nētie teksti atbilst augstiem mākslinieciskajiem 
kritērijiem.

Bēdu dziesma
Pārsteidzošā kārtā pirmā šāda veida epizode tie-
šām saistās jau ar latviešu literatūras pirmsāku-
miem. Tas ir stāsts par diviem pirmajiem latvieša 
rakstītajiem laicīga satura dzejas tekstiem. Runa, 
protams, ir par Vidzemes audējam un hernhūtie-
tim Ķikuļu Jēkabam piedēvētajiem dzejoļiem — 
veltījumu ķeizarienei un dzejoli Viena Vidzemes 
cietumnieka bēdu dziesma, iekš lielām bēdām un bailēm 
šinī 1777. gadā taisīta, kuru zemnieku nemieru lai-
kā divi latviešu zemnieki nogādāja Pēterburgā ar 
cerību iesniegt Katrīnai II. 

18. gs. otrajā pusē dzimtbūšanas laikā, pro-
tams, pastāvēja pavisam atšķirīga sabiedriskā 
iekārta, un Jēkaba dzejoļi jeb dziesmas rakstītas 
ar citu nolūku, nevis kā literatūra, kuru varētu 
publicēt un līdz ar to iesaistīties literārajā vidē, 
kuras tobrīd nemaz nebija. Tomēr nevar noliegt, 
ka šie latviešu literatūrai nozīmīgie literārie do-
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Nereti attiecībā uz jaunāko 
latviešu dzeju izskan kritika, ka 
tajā trūkst tekstu, kuri aktīvāk 
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norisēm, pievērstu uzmanību un 
izaicinātu
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kumenti tapuši kā izmisīga un pazemīga pastā-
vošās represīvās iekārtas kritika no dzimtcilvē-
ka viedokļa. Šajā gadījumā nevaram runāt par 
sociālpolitiskajiem apstākļiem un kritiku mūs-
dienu izpratnē, bet tam laikam, kā rāda arī visu 
trīs iesaistīto saņemtais sods, tas bija nopietns 
un neraksturīgs incidents.

Stāsts par abiem Ķikuļu Jēkaba atstātajiem 
tekstiem savā ziņā sasaucas ar kādu citu laik-
meta liecību, kas tapusi vairāk nekā 250 gadu 
vēlāk. 1956. gadā Stokholmā publicēts kāda Inta 
Baltarāja krājums Rusiāde3, kura centrā ir pa-
domju okupācija. Aiz pseidonīma slēpās pazīs-
tamais aktieris Ēvalds Valters, kuram ar zviedru 
jūrnieku starpniecību krājuma manuskriptu iz-
devās nogādāt ārpus Padomju Savienības. Ap-
jomīgākais un interesantākais darbs te ir sešda-
ļīgais dzejojums Verba minora — hronika, kurā 
aprakstīta okupācija, Otrā pasaules kara nori-
ses un pēckara gadi staļinisma zīmē. Valters pie-
vēršas gan starptautiskās politikas peripetijām, 
komentēdams globālos procesus, gan padomju 
dzīves attēlojumam un režīma nosodījumam, 
kurā ieskanas arī sociāli kritiski motīvi, kas gal-
venokārt skar kolonistu un latviešu nevienlī-
dzību. Lai gan atšķirībā no Ķikuļu Jēkaba dzies-
mām Valtera dzejoļi nonāk līdz publikācijai, 
skaidrs, ka tās politiskās sistēmas ietvaros, kurā 
tie tapuši, tiem nav izredžu ieraudzīt dienasgais-
mu. To potenciālais lasītājs ir kāds, uz kuru sa-
turs tiešā veidā neattiecas. Valters uzrunā starp-
tautisko sabiedrību, pat ne vairāk, ne mazāk kā 
visu cilvēci («HUMANITE, tas sūtīts jums, ir ob-
jektīvs šis ziņojums», 48. lpp.) , kas viņam tajā 
brīdī ir teju tikpat tāla un neaizsniedzama kā di-
viem latviešu zemniekiem Krievijas ķeizariene 
18. gadsimta beigās.

Ķikuļu Jēkabs cerību par netaisnības novērša-
nu liek ķeizarienes un Dieva rokās:

«Dievs tiešām redzēs Vidzemītes bēdas
Un atspirgšanu dos tiem, kam sirds ēdās.»4

Baltarājs savu hroniku arī noslēdz ar līdzīgu 
cerību, taču jau aktīvākā, kareivīgākā tonī:

«Kaut aizietu vēl daži gadi,
Reiz otra Nīrenberga nāks,
Kur sēdēs apsūdzēto solā
Tie, kas pie bendēm bija skolā...»
(51.—52. lpp.)
Jāsaka, grāmatas mākslinieciskā kvalitāte ir 

vāja. 18. gs. dzejas formu ekspluatēt ne tikai es-
tētiskos nolūkos nav nekas neparasts, taču 20. 
gs. vidū šāda pieeja prasa rafinētākas dzejnie-
ka spējas, kuru acīmredzami trūkst, bet tas arī 
nav bijis Valtera mērķis. Saistošs ir fakts, ka ilgus 
gadus tas bijis viens no retajiem padomju Lat-
vijā tapušajiem šāda veida dzejas tekstiem, kas 
publicēts. 

Vēršanās pie kaut kā augstākstāvoša abus ie-
priekš aplūkotos tekstus vieno ar kādu pavi-
sam svaigu mūsdienu tekstu. 2013. gada nogalē 
laikraksta Diena pielikumā KDi publicēts Kārļa 

Vērdiņa dzejoļu cikls Ubagu dzeja5. Tas apvieno 
četrus tekstus, katram izvēlēts epigrāfs, lielāko-
ties no neveikliem informatīviem tekstiem in-
ternetā, kā arī no R. Egles un A. Upīša Pasaules 
rakstniecības vēstures. Trešo cikla dzejoli ievada 
Latvijas miljonāru saraksts. Dzejoļa Es sarakstā 
iekļautajām personām lūdz materiālu palīdzī-
bu. Žēlabainais tonis ar atkārtojumu «Cienīgs 
žēlīgs kungs», ar ko zemnieki uzrunāja kungu, 
atsauc atmiņā Ķikuļu Jēkaba vēršanos pie ķei-
zarienes, uzskaitot dažādus titulus un pagodi-
nājumus. Šoreiz tā gan ir arī parodija par dze-
joļiem, kas veltīti patronam, un tas saspēlējas ar 
epigrāfu no Pasaules rakstniecības vēstures: «Otra 
lielākā dzejas atzare, kas tāpat plaši attīstās 
valsts sociālā un morāliskā sabrukuma laikā, ir 
badā mirstošo, ubagojošo skolotāju un līdz ar 
to arī galma lišķu un roklaižu piekoptā ubagu 
dzeja.»

Tribīņu kāpieni
60. gadi ievada latviešu dzejas zelta laikmetu, 
tomēr skaidrs, ka darbus, kas tiešā veidā pie-
vērstos sociāli kritiskiem motīviem, nevarē-
ja publicēt. Kā kontroversiālākais piemērs va-
ras un pakļauto attiecībām, protams, minamas 
Vizmas Belševicas Indriķa latvieša piezīmes uz Li-
vonijas hronikas malām, kas vienkāršākajā, ale-
goriskajā līmenī padomju varu pielīdzina vācu 
iekarotājiem. Par to, ka šāda interpretācija nola-
sāma pavisam skaidri, liecina arī reakcija uz šo 
poēmu. Tomēr, tā kā šis Belševicas dzejas darbs 
gan sava laika kritikā un polemikā, gan vēlāk 
no literatūras un pat vēstures zinātnes viedokļa 
apskatīts plaši (nesenākais piemērs, šķiet, būtu 
Ievas E. Kalniņas poēmas interpretācija no psi-
hoanalītiskās literatūras kritikas skatpunkta6, 
bet par poēmas atbilstību vēsturiskajiem noti-
kumiem, proti, Indriķa tautības problemātiku, 
rakstījis vēsturnieks Jānis Krēsliņš), pievērsīšos 
mazāk zināmai Belševicas poēmai Klods Izerlijs, 
kas ir raksturīgs padomju dzejas piemērs, skarot 
globālus jautājumus.

Tā kā kritizēt iekārtu, kurā dzejnieki dzīvoja, 
bija problemātiski, tajā laikā tapis neskaitāms 
daudzums dažādas literārās kvalitātes tekstu, 
kas pievēršas Rietumu pasaules un jo īpaši ASV 
politikas kritikai. Pacifisms, bruņošanās, militā-
rie konflikti, kapitālisma «necilvēcīgā seja», ra-
sisms — viss, ko sociālisma iekārta meta sejā sa-
vam ideoloģiskajam pretiniekam, bija tas tēmu 
loks, kura ietvaros publicētie dzejnieki varēja 
liecināt atbildību par visu, kas notiek pasaulē. 
Arī Belševica, it īpaši daiļrades sākumā, pievēr-
sās šādiem motīviem. Ojāra Vācieša Einšteiniāna 
būtu vēl viens piemērs, bet tas, ar ko Belševicas 
un Vācieša poēmas atšķiras no daudziem citiem 
līdzīgas ievirzes tekstiem, ir spēja ideoloģiski 
angažētos darbos nezaudēt dziļumu un kvali-
tāti.

Belševicas poēma tapusi 1962. gadā, pirm-
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Arvis Vigulsviedoklis Piezīmes uz dažu dzejoļu malām

publicējums 1964. gadā, grāmatā publicēta 
1966. gada krājumā Jūra deg. Tās eponīms un 
galvenais varonis ir ASV lidotājs, kurš, kā tolaik 
uzskatīja, Hirosimā nometa atombumbu (to-
mēr Izerlija lidmašīnas uzdevums bija ziņoša-
na par laikapstākļiem) un vēlāk sajuka prātā, kas 
gan atbilst patiesībai. Belševica Izerliju rāda kā 
upuri, nevis antivaroni, kas ir viens no poēmas 
«āķiem». Neiztiek, protams, bez ASV kritikas: 
«Tava zeme, Klod Izerlij, / Dižojas radio mas-
tos. / Plātās avīžu mutēm / Un tribīņu kāpienos 
aug. / Bet rupori bēg... / Burtu rindas bēg, me-
līgi klaudzot...»7 Tajā laikā ASV «gānīšana» bija 
izplatīta kreisi noskaņotu mākslinieku darbos 
abpus dzelzs priekškaram. Belševica pēc debijas 
krājuma Visu ziemu šogad pavasaris savus uzska-
tus gan krasi pārvērtēja, tomēr, arī raugoties ār-
pus ideoloģiski angažēta viedokļa, šādai kritikai 
bija objektīvi iemesli.

Lai gan tapusi agrāk, pirms Tonkinas līča inci-
denta, pēc kura ASV iesaistījās Vjetnamas karā, 
1966. gadā, kad poēma iznāk grāmatā, to vieg-
li varētu uzlūkot šī kara kontekstā. Interesanti, 
ka padomju dzejnieki, kritizēdami ASV politiku, 
iekļaujas plašākās pasaules dzejas norisēs un 
noskaņās, lai gan, piemēram, amerikāņu pret-
kara protestu dzeja, kuras priekšgalā izvirzījās 
dzejnieks Roberts Blaijs (Robert Bly) , 1965. gadā 
nodibinādams organizāciju Amerikāņu rakstnieki 
pret Vjetnamas karu (American Writers Against the 
Vietnam War) , izmantoja atšķirīgas poētiskās 
metodes. Piemēram, dzejniece Adrienna Riča 
(Adrienne Rich) pievērsās apzināti nepoētiskai 
valodai, bet Alens Ginsbergs (Allen Ginsberg) iz-
mantoja sarunvalodu, slengu un necenzētu lek-
siku.

70. gados aktīvas latviešu dzejas piemērus var 
rast trimdā. Juri Kronbergu viņa dzejas dēļ lat-
viešu trimdas konservatīvākajās aprindās pat 
nodēvēja par maoistu. Izlases Trimdas anatomija 
(Mansards, 2009) ievadā Kronbergs raksta: «...iz-
nāca dzejas lapa jeb dzejoļkrājums Pazemes dzeja 
(1970 — A.V. piezīme), kur bija daži dzejoļi par Āf-
rikas problēmām un citām aktualitātēm, un līdz 
ar to es kļuvu par dumpinieku, kreiso, kā arī par 
maoistu, bet mani dzejoļi ieguva «vai tas vispār 
ir latviešu literatūra» statusu.» (5. lpp.) Protams, 
no šābrīža skatpunkta raugoties, šāda reakcija 
uz jaunā Kronberga dzejoļiem šķiet pat kurioza. 
Skaidrs, ka tās pamatā bijuši vecākās paaudzes 
trimdinieku priekšstati par dzeju un atļauto 
tajā, lai gan, piemēram, salīdzinot ar dažu labu 
Dzintara Soduma dzejoli, vismaz nekā apzināti 
nekaunīga Kronberga agrīnajos dzejoļos nav. Tā 
ir jauna tālaika rietumnieka dzeja, kurš klausās 
Bobu Dilanu un lasa nedaudz kreisu dzejnieku 
darbus.

Arī jaunākajos dzejoļos Kronbergs pievēršas 
globāliem un vietējiem satricinājumiem. Tūlīt 
pēc Zolitūdes traģēdijas publicēts viņa dzejolis 
esam joprojām mēs8, kas, iztiekot bez polemikas, 

tapis 2013. gada novembra nelaimes ēnā. 2011. 
gadā pēc masu apšaudes Ūtejas salā Kronbergs 
uzraksta dzejoli Norvēģija9. Ārpus sociālajiem 
tīkliem nav manīti citi dzejoļi, kas reflektētu par 
šiem notikumiem.

Kā izņēmums introvertajā jaunākajā dzejā jā-
min Ingas Gailes pievēršanās sabiedriski aktuā-
lai tematikai caur feminisma prizmu krājumā 
Migla (Mansards, 2012), kurā atrodam gan aici-
nājumu aizbraucējiem palikt (Aizbraucot, 44.—45. 
lpp.), gan kritisku skatu uz sievietes lomu sa-
biedrībā (Sievietes viena otru ienīst..., 21. lpp. un 
citur). Par to, ka Gailes jaunākajos darbos risi-
nātās tēmas šķiet svarīgas arī lasītājiem, varē-
tu liecināt Miglas otrās tirāžas izdošana, kā arī 
fakts, ka tā bija visvairāk lasītā dzejas grāmata 
bibliotēkās 2013. gadā.

Iespējams, apstākļos, kad ikviens var tūlīt pat 
sociālajos tīklos reaģēt uz notikumiem, nav va-
jadzības pēc dzejoļiem, kas risinātu aktuālās 
problēmas. Turklāt pat vairāk nekā 20 gadus pēc 
neatkarības atjaunošanas joprojām saglabāju-
sies zināma alerģija pret polemiskiem, publi-
cistiskiem dzejas tekstiem, par ko liecina tādu 
trūkums jaunākajā dzejā. Tik ilgi tomēr latviešu 
literatūrai nācies lavierēt starp atļautā un aiz-
liegtā robežām, ka tai varētu laiku pa laikam arī 
ļaut izstaipīt muskuļus. Varbūt dzejai nekas cits 
tā arī neatliek, kā pievērsties pašai sev un cilvē-
ka iekšējai pasaulei, ja jau ikvienam ir iespēja un 
vēlēšanās izteikties par to, kas notiek ārpus tās.

Taču, kā redzam pēc notikumiem pasaulē, nā-
kotnē mūs varētu gaidīt vēl daudzi satricināju-
mi, par kuriem ir grūti klusēt, lai gan katrs, par 
laimi, var izvēlēties pats, vai izmantot tiesības 
izteikties vai ne. Ê

1 Latvju Teksti. Nr. 2 (2014), 3. lpp.
2 Intervija. Goran Gora: Vieglums — tā ir uzticēšanās. 
Pieejams tiešsaistē: http://www.delfi.lv/kultura/
news/music/goran-gora-vieglums-ta-ir-uzticesanas.
d?id=38256327#ixzz3Ox0IsqLt»
3 Otrais izdevums: Baltarājs I. Rusiāde. Raiņa 
Literatūras un mākslas vēstures muzejs, 1990
4 Citēts pēc: Latviešu literatūras vēsture no 
pirmsākumiem līdz 19. gadsimta 80. gadiem. 
Zvaigzne, 1990, 120. lpp.
5 Pieejams tiešsaistē: http://www.diena.lv/kd/
lasitava/karlis-verdins-ubagu-dzeja-14037185
6 Kalniņa, Ieva E. Psihoanalīzes idejas: Vizmas 
Belševicas poēmas «Indriķa latvieša piezīmes uz 
Livonijas hronikas malām» lasījums. / Mūsdienu 
literatūras teorijas. LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2013, 332.—334. lpp.
7 Belševica V. Raksti. Pirmais sējums. Dzeja. Jumava, 
1999, 143. lpp.
8 Pieejams tiešsaistē: http://www.ubisunt.lu.lv/
zinas/t/23857/
9 Latvju Teksti. Nr. 5, 2011, 13. lpp. 
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recenzija

Daudzi padomju komunistiskā totalitārā režī-
ma vēstures pazinēji un interesenti noteikti būs 
ievērojuši, ka nesen iznākusi Latvijā dzīvojošā 
somu žurnālista un rakstnieka Jukas Rislaki jau-
nākā latviešu valodā tulkotā grāmata Vorkuta! Sa-
celšanās ieslodzīto nometnē. Somu valodā tā pirmo 
reizi izdota 2013. gadā. Paredzama grāmatas iz-
došana arī igauņu un ukraiņu valodā. 

Grāmatas iznākšana ir jo sevišķi svarīga, ņe-
mot vērā PSRS mantinieces Krievijas pēdējā lai-
ka agresīvās politikas izpausmes Ukrainā. Šodien 
Baltijas valstu, Somijas, Polijas tuvumā notieko-
šā agresija vēlreiz mums atgādina par baiso PSRS 
vēsturi, neatkarīgo valstu okupāciju pirms Otrā 
pasaules kara un to iedzīvotāju iznīcināšanu gu-
laga lēģeros. Vorkutas sacelšanās 1953. gadā bija 
arī vēstījums nākamajām paaudzēm: nepieļaut 
totalitārā režīma atdzimšanu. 

Padomju gulaga soda nometni ieslodzītajiem 
tālajos ziemeļos Arhangeļskas apgabalā pie Vor-
kutas upes nodibināja 1932. gadā. No 1938. gada 
maija Vorkuta kļuva par vienu no lielākajiem 
padomju soda nometņu konglomerātiem — Vor-
kutlagu. Tajā ieslodzītie galvenokārt strādāja ak-
meņogļu raktuvēs, izejvielu rūpniecībā, dzelz-
ceļa un autoceļu būvē, arī baržu būves darbos 
uz Pečoras upes. Pēc starptautiskās asociācijas 
Memoriāls datiem, visā Vorkutlaga pastāvēšanas 
laikā līdz pat 1962. gadam ieslodzījumā atradu-
šies ap miljons 76 valstu un dažādu tautību ie-
slodzīto. Bojā gājušo skaits lēšams ne mazāks kā 
100 000.

Jukas Rislaki grāmata ir dokumentāls, publi-
cistisks pētījums (līdzīgi Annas Aplbaumas, Or-
lando Faidžīsa darbiem), papildināts ar oficiā-
liem dokumentiem un citām liecībām, kas atklāj 

Vorkutas nometnēs ieslodzīto streiku un tā mili-
tāro apspiešanu 1953. gada vasarā. Grāmatā attē-
lotais laiks sākas ar Staļina nāvi 1953. gada martā, 
attēlo sacelšanās kulmināciju (19. jūlijā—1. au-
gustā) un ieslodzīto apšaušanu augusta sākumā. 
Lai gan pētnieku vidū nav vienprātības par sacel-
šanās upuru skaitu, puslīdz droši var apgalvot, ka 
nošauto un no ievainojumiem mirušo skaits ir 
lielāks par 100 cilvēkiem (viņu vidū latvieši El-
mārs Pētersons un katoļu priesteris Jānis Men-
driks), bet ievainoto skaits lēšams vairāk nekā 
300 cilvēku. Vorkutas dumpis skāra visu gulaga 
sistēmu, jo sacelšanās notika arī citās ieslodzī-
juma vietās — Krasnojarskas novada Noriļskā, 
Kazahstānas Steplaga Kengirā u.c. Izrādītās pre-
testības rezultātā padomju vara bija spiesta pār-
skatīt sodu sistēmu nometnēs, sākt politieslodzī-
to atbrīvošanu un gulaga sistēmas likvidēšanu 
1960. gada janvārī.

Grāmatas publikācija ir ieguldījums arī Latvijā 
veikto padomju totalitārā režīma represiju vēstu-
res izpētē. Pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, Vor-
kutlagā no 1941. līdz 1960. gadam ieslodzījumā 
atradušies vairāk nekā 3500 latviešu (aizsargi, 
leģionāri, nacionālie partizāni un viņu atbalstī-
tāji u.c.), arī 1945. gada 5.—6. februārī no Latvi-
jas deportētie vācu tautības iedzīvotāji. Grāma-
tai intervēti 11 latvieši, sacelšanās aculiecinieki. 
Vorkutā ieslodzīto izcelsme — somi, karēļi, igau-
ņi, latvieši, lietuvieši, ukraiņi, poļi — atklāj bēdīgi 
slavenā «arhipelāga» plašo ģeogrāfiju. Galvenais 
stāsta varonis ir somu aktieris Eino Prike, kurš 
pēc iekšlietu karaspēka sarīkotās asinspirts strei-
ka apspiešanā iet bojā no ievainojumiem 1953. 
gada augusta sākumā. Caur Prikes dzīves stāstu 
grāmatas autors parāda arī Vorkutā ieslodzīto 
baltiešu, ukraiņu un poļu traģiskos likteņus. 

Juka Rislaki savā darbā izmantojis Somijas, 
Igaunijas, Latvijas, Krievijas arhīvu dokumentus, 
arī dažādu muzeju un sabiedrisko organizāci-
ju arhīvu materiālus. Šajā klāstā gan nav iekļauti 
Baltijas valstu arhīvos esošie ieslodzīto filtrācijas 
lietu un VDK krimināllietu materiāli, kas ir brīvi 
pieejami pētniekiem. Grāmatā izmantotās ieslo-
dzīto vēstules un atmiņas bagātina šo Vorkutas 
«stāstu». Saistošā valodā rūpīgi un precīzi atvei-
dota notikumu gaita, iekļauti vēsturiskie attēli un 
plaši (920!) komentāri. Autors spējis iejusties pa-
gājušā gadsimta Vorkutas sacelšanās notikumos, 
it kā pats būtu bijis to klātesošs vērotājs, un viņa 
godīgums pret vēstures izklāstu ir šī darba palie-
košā vērtība. Nenoliedzami, tas ir liels ieguvums 
arī lasītājam.

Vorkuta! Sacelšanās ieslodzīto nometnē iznāk laikā, 
kad Krievijā valdošā elite vēl uz gadu desmitiem 
cenšas aizslepenot bijušo specdienestu arhīvus. 
Tas nozīmē centienus padarīt komunistiskā režī-
ma noziegumus it kā nebijušus un nenozīmīgus. 
Tādēļ Jukas Rislaki grāmata ir vēl viens atgādinā-
jums nepieļaut pagātnes traģisko notikumu at-
kārtošanos nākotnē. Ê
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recenzija

Terje Binders nav rakstnieks. Kādā Latvijā snieg-
tā intervijā viņš izteicies, ka jaunībā gribējis būt 
žurnālists, taču kļuvis par sociologu. Emocio-
nālais satricinājums, kas viņu pamudinājis kļūt 
par rakstnieku, ir savas latvietības atklāšana, un 
tā aprakstīta grāmatā Kur piedzimst vējš. Norvēģu 
izdevuma nosaukumā izvēlēto frāzi — «tur, kur 
piedzimst vējš» — autors atvasinājis no tēva pār-
stāstīta mīta, ka Liepājas piekrastē ir vieta, kurā 
piedzimst vējš un no kurienes tas pūš tālāk uz vi-
sām zemes pusēm.

Tādu Binders ieraudzījis arī Latvijas vēsturi sa-
vas dzimtas perspektīvā — viņa senčus no Kur-
zemes vēstures vējš aizpūtis pa visu pasauli. Tai 
liktenīgi izrādījās 1905. gada notikumi: viņa vec-
tēva tēvs Jānis Binders pirmais bija spiests mukt 
uz Norvēģiju, vēlāk turp devās viņa sieva Anna 
ar meitu, atstājot Latvijā divu jaunāko bērnu ka-
piņus. Abi vecākie dēli uz Norvēģiju atbrauca vē-
lāk, turklāt Frīdrihs jeb Fricis labprātīgi devās at-
pakaļ, lai cīnītos pret vāciešiem. 

Autora dzīvē krājušās atmiņā paliekošas epi-
zodes — mājas viesībās reizēm nodziedāta latvie-
šu šūpuļdziesma, bijis zināms par dzimtā glabā-
tām vēstulēm. Terje Binders apzinājies, ka cēlies 
no latviešiem. Taču būt latviešu izcelsmes un būt 
latvietim ir divas dažādas lietas. Šo lūzumu savā 
identitātē Terje Binders apraksta grāmatas pir-
majās lappusēs.  

Viņš raksta — pa pusei esot latvietim, šī puse 
viņa apziņā ir mēma, tukša. Sasniedzot pensijas 
vecumu, savas latvietības izzināšana kļuva par 
Terjes Bindera aizraušanos, pat apsēstību. Grā-
matā viņš niansēti apraksta savu pirmo braucie-
nu ar autobusu uz Liepāju, kur Purmsātos mek-
lējamas viņa dzimtas saknes, tad jau atgriešanos 

kopā ar ģimeni, kādreizējo mājas vietu atrašanu, 
Purmsātu speciālās internātpamatskolas senlie-
tu krātuves izpēti, sadraudzēšanos ar vietējiem, 
ziedojumu vākšanu, lai palīdzētu skoliņai un šai 
vietai kopumā. 

Terje Binders nav rakstnieks, taču viņam ir laba 
literārā gaume, un grāmatā viņš izmēģina dažā-
dus literāros stilus. Arī mazliet mistikas un laiku 
sajaukuma grāmatas pirmajā nodaļā, kas sākas 
Toskānā. Epizode tīri sižetiski ir iztēli rosinoša — 
autors atrodas pasaules skaistākajā vietā ar ideā-
lu klimatu, savas ģimenes vidū, labklājība ir viņa 
garā darba mūža vainagojums. Un tieši tādā mir-
klī viņa prātu sāk nodarbināt Pirmā pasaules kara 
ainas: kāpēc tēvabrālis Fricis atgriezās dzimtenē, 
lai cīnītos karā, kāda bija viņa motivācija? Autors 
nonāk pie secinājuma, ka nemaz nezina, kādu 
vēstures notikumu ietekmē viņa priekšteči savu-
laik pameta Latviju. 

Seko modernajiem ceļvežiem līdzīga nodaļa 
par viņa pirmo braucienu uz Latviju: Terjem nā-
kas līdz šim viņa apziņā neeksistējušas valsts vēs-
turi ar visām tās vēstures klišejām iemācīties no 
galvas. Tad jau ierastos ziemas atpūtas braucienus 
uz Toskānu nomaina ceļš uz ziemas salā nemīlīgo 
Liepāju un noskaņas ziņā līdzvērtīgi skarba rak-
ņāšanās sevī un jauniegūtās dzimtenes vēsturē. 

Grāmatas kvintesence un emocionālākā daļa ir 
nodaļa, kurā Binders, liekot lietā iegūtās doku-
mentālās liecības un paša piedzīvotos iespaidus, 
cenšas radīt savu vīziju par to, kas īsti Piektajā 
gadā Latvijā notika.

Stāsta detaļas varbūt liekas apšaubāmas man, 
latviešu lasītājai, jo literāri izsapņotie notikumi 
ņemti no kādas aizlaicīgas realitātes, kas daudz-
viet nesakrīt ar Latvijā valdošajiem priekšstatiem 
par Piekto gadu. Taču jāatceras, ka šī grāmata pa-
tiesībā rakstīta norvēģu lasītājam. 

Pieņemu, ka Terje Binders kā sociologs ir pa-
zīstams arī ar aktuālajām teorijām par modernā 
cilvēka nacionālo piederību. Pastāv uzskats, ka 
mūsdienu sajauktajā pasaulē noteicošā vairs nav 
asinsbalss, bet gan apzināta izvēle — cilvēks var 
pieņemt tās nācijas identitāti, kuras pašmīts viņam 
šķiet morāli pieņemamākais vai iedvesmojošākais. 

Latviešu tautas pašmīta dzimšanu 19. gadsim-
ta beigās pētījusi, piemēram, Dace Bula lieliskajā 
grāmatā Dziedātājtauta: folklora un nacionālā identi-
tāte (Zinātne, 2000). Grāmata Kur piedzimst vējš ir 
aizraujoša ne tikai kā lasāmviela, dzimtas stāsts, 
bet arī kā sociologa eksperiments ar sevi — viņa 
grāmatā var izsekot literatūrai, kas tukšā vietā ra-
dījusi viņa priekšstatus par latvietību. Autors ne 
tikai patērē šos jau uzrakstītās vēstures vēstīju-
mus, bet caur savām emocijām turpina un pārra-
da no jauna, piedāvājot latvietībai aizvien jaunus, 
poētiskus apzīmējumus un atrodot jaunas ētis-
kas vērtības. 

Pirms pāris gadiem tapušā intervijā autors ap-
liecinājis, ka raksta grāmatas Kur piedzimst vējš 
turpinājumu. Ê
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recenzija

Apgāds Pētergailis laidis klajā dzejnieces Elīnas Bā-
kules–Veiras (1981) debijas dzejas krājumu Zilonis 
okeāns. Autores dzeja Latvijas kultūrmedijos manī-
ta jau kopš 2006. gada, bet tikai tagad teksti iemie-
sojušies grāmatā.

Pirmoreiz ielūkojoties krājumā un to pārlapojot, 
radās izteikta «на любителя»1 sajūta. Iespējams, te 
izpaudās vecmodīgas dzejas lasītājas, literatūrvēs-
turnieces, uz pagātnes literārajiem tekstiem orien-
tēta cilvēka pieeja — tieksme, lasot dzeju, rast ar to 
asociatīvu sasaisti, uztaustīt sajūtu laukus, saprast 
dzejas teksta «centrālo tēmu» vai dominējošo jūtu 
modalitāti — gaužām tradicionālā vēlme identifi-
cēties ja ne ar pašu autoru, tad ar dzejas «es» no-
teikti. Tomēr Elīnas Bākules–Veiras teksti ir pietie-
kami specifiski, un ir vajadzīgs sagatavots lasītājs, 
kurš šajos it kā «konstruētajos» dzejojumos varētu 
rast citu baudījumu. Tad paveras iespēja tādam la-
sījumam, kas atļauj nevis meklēt racionālu vai klaji 
atpazīstamu, «arhetipisku» emocionālu nozīmi, bet 
uztaustīt šajās vārdu kombinācijās jaunu jēgu, kas, 
visticamāk, pat nav autores apzināti veidota un gri-
bēta — vienkārši «izgaršot» spilgtos, attiecībā pret 
realitāti brīžiem absurdos vai sirreālos tēlus.

Krājuma dzejoļi nav viendabīgi — starp izteik-
smīgākiem tekstiem lasāmi arī tādi, kas nepārlieci-
na ar savu «jēgu», jo rada iespaidu par pašmērķīgu 
tīksmināšanos ar spēju darbināt valodu, kombi-
nējot šķietami nesavietojamus jēdzienus un it kā 
«kaitinoties» ar lasītāju. Brīžiem šķiet, ka dzejniece 
grib dumpoties un protestēt, bet — pret ko? Tāpat 
arī daži necenzētās leksikas elementi pārtop paš-
mērķīgā epatāžā, nevis jēgpilni iederas dzejolī. 

Dažus Elīnas Bākules–Veiras dzejoļus varētu 
būt inspirējusi sirreālisma literatūrā labi zināmā, 
no dadaistiem patapinātā «automātiskā rakstīša-
nas maniere» — dzejas rindās lakoniski sakomplek-
tēta sapnim līdzīga nerealitātes estētika, bērnības 
atmiņu deformētās, nekonkrētās lauskas, kas mi-

jas ar bērna fantāziju («Sarkana kleitiņa — viss tas 
pats Prātā ieskrien sandalītes Skaisti tapešu raksti / 
Esmu ielikta kaktā Jo iekodu vecaimātei rokā / Ta-
gad viņai ir caurums Pa kuru var ielīst un izlīst» (53) 
u.c.); reizēm liriskā «es» ir šķietami brīva no morā-
liem apsvērumiem vai racionālas analīzes, ļaujoties 
asociācijām un veidojot miniatūras «montāžas». 
Autore it kā meklē savu individuālo patiesīgumu 
starp garāmslīdošajiem, relatīvajiem esamības tē-
liem un atspulgiem. Sirreālisma kontekstā jācitē 
viens no dzejoļiem, kas asociatīvi vedina domāt, 
piemēram, par Salvadora Dalī kinematogrāfiska-
jām izpausmēm: «Pa tapetēm rāpo mušas / Pie gal-
da sēž mana biste // Es skatos taisni uz priekšu / 
Man no mutes pil ūdens // Tu stāvi blakus ēd gra-
nātābolu / Un rausti valodu.» (10) 

Reizēm esamības, patības tēlojumā jaušams de-
struktīvisms, it kā pēc privātas apokalipses būtu 
palikusi tikai deformēta un dekonstruēta atlūzu 
pasaule. Varbūt tāpēc liriskā «es» caur visām šīm 
atlūzām, kas palikušas pēc, iespējams, pilnīgākas 
esamības «citos laikos» («Šis dvesošais ne esmu — 
ne neesmu / Ir iemīlējies dimensijās kā tādās» (61)), 
vairākkārt zīmīgi atsaucas uz Dievu: «Vistamlīdzī-
gāk dod man mīklu Dievs» (49). Turklāt krājumu 
noslēdz rinda: «Nozīmīgākais ir tas, kā tu runā ar 
Dievu» (62). Tomēr šie dzejoļi noteikti nav liriskās 
«es» sarunas ar Dievu, drīzāk maldīšanās patības 
labirintos un vienkārša kaifošana par esamību — 
arī visās tās sīkajās, arī sāpīgajās, neglītajās vai ie-
vainojošajās izpausmēs.

Vairākos dzejoļos uzplaiksnī emocijas, kas tomēr 
rezonē ar lasītāju: «Es tukšā klasē eju / Es Tavā pusē 
guļu // Un atstāju skaņas (..) // Ir pagājusi stunda 
/ Kā vannā pasaulē // Tā ietve pa kuru gājām / Tā 
ietve pa guru kājām / Tā ietve paugurusi // Es Die-
vam parādā» (55).

Autore rotaļājas arī ar skaniskiem efektiem: «Bija 
gan milti gan alus Un bijāja baznīcas / Kā sijāja un 
kā teica ī-jā» (11) vai «Kas atpogāts un aizpogāts pie 
ceļavizōra pults / To lieku sev pie krūts Pie nobru-
kušās kūts» (58), kur primārais noteikti vairs nav 
sižetiskums, bet manierīgas spēles ar valodu, ap-
ziņu un skaņu. Savukārt dzejoļu ciklā Shematiskā 
saskarsme vērojami mēģinājumi grafiskajā dzejā.  
Elīnas Bākules–Veiras debijas krājums iederas jau-
nākās paaudzes dzejā, tomēr neliecina par būtis-
kām poētikas izmaiņām, gana veiksmīgi iezīmē-
dams «dzejas ekosistēmas attīstībā nepieciešamo 
daudzveidību»2 un netiešā, transformētā veidā 
turpinot Uldim Bērziņam, Jurim Kunnosam un arī 
Pēterim Brūverim raksturīgo poētiku. Elīnas Bā-
kules–Veiras dzeja reizumis spēj radīt spēcīgu, pat 
spožu uzplaiksnījumu, bet vairums no krājuma Zi-
lonis okeāns dzejoļiem diezin vai var pretendēt uz 
saglabāšanos laikā un lasītāja apziņā. Ê

1 Frāzi no krievu valodas varētu tulkot kā «gaumes lieta»
2 Rižijs M. Nozīmīgākās dzejas grāmatas 2012. gadā. 
Autors. Teksts. Laikmets 2. Rēzeknes Augstskolas 
Reģionālistikas zinātniskais institūts, 2014
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Viļa Kasima (1986) debijas romāns Lielā pasaule 
(sākotnēji iecerētais nosaukums Projām!) ir stāsts 
par dažu entuziastu mēģinājumu radīt jaunu, la-
bāku Latviju. Protams, pirmajā mirklī — primāri 
nosaukuma dēļ — šis romāns asociējas ar Oldesa 
Hakslija Brīnišķīgā, jaunā pasaule, taču starp abiem 
ir būtiska atšķirība — Hakslija utopijā idejas tiek 
rūpīgi izvērstas, tas ir daudzslāņains, un atseviš-
ķi tēli iespiežas atmiņā pat neizdzēšami. Kasima 
utopija ir tuvāk «īstajai dzīvei» — centieni iedi-
bināt «Lielo pasauli» (jeb jauno Latviju) beidzas 
apmēram tāpat, kā tie allaž beigušies reālajā dzīvē 
— ar jauna ienaidnieka konstruēšanu un grupas 
sašķelšanos. 

Grāmatu ievada Arvīda Ulmes rindas no Ha-
ralda Sīmaņa dziesmas Vai pasaule dēļiem aizsis-
ta, rosinot lasītāju pieņemt, ka turpmākās lap-
puses nāksies nodoties melanholijai, iespējams, 
pat eksistenciālām pārdomām, filozofiskai re-
fleksijai par to, cik nesasniedzams cilvēks ir Vis-
augstākajam, otram un sev pašam utt. Taču jau 
pēc pirmajām lappusēm top skaidrs, ka te runa 
būs par pavisam citu pasauli un ka iepriekš uz-
skaitītās idejas parādīsies labākajā gadījumā kādā 
no varoņu prātuļojumiem un arī tad ironiski. Ie-
mesls, kāpēc autors izvēlējies tieši šo epigrāfu, 
paliek (šādam lasītājam) nezināms, taču jāpatur, 
protams, prātā, ka, gluži tāpat kā prozu, arī dzeju 
(dziesmas tekstu) katrs interpretē pēc savas pie-

redzes un izpratnes. 
Romāna pirmajās lappusēs sastaptie Dāvis un 

Armands patīkami pārsteidz ar autentisku lībis-
kā dialekta Vidzemes izloksni — abu puišu ru-
nasveids lasīšanu konsekventi atsvaidzina visu 
grāmatu. Tādējādi viņi arī paliek lasītājam labā 
atmiņā, un viņu raksturam tiek pievērsta lielā-
ka uzmanība nekā pārējo puišu tēliem. Tiesa, arī 
vismaz daļai pārējo tēlu autoram izdevies pie-
šķirt unikālas īpašības — Jurijs ir līderis, Ilvars — 
modernais šamanis, Armands — praktiķis u.tml. 
Diemžēl meiteņu vārdi gan jātur pierakstīti bla-
kus uz lapas, jo, lai gan pusaudziskās kaislības 
ir aprakstītas gana ticami un līdzpārdzīvojumu 
raisoši, meiteņu tēli liekas štampiski vienādi un 
nedaudz plakani. Tomēr, ņemot vērā romāna ap-
jomu — 221 lappuse —, teksts šķiet personāžu 
pārblīvēts, kas pats par sevi nebūtu nekas slikts, 
ja vien spilgtāk būtu izstrādāti viņu raksturi. 

Grāmatas pirmajā daļā sarodas arī citi jaunpie-
nācēji, kas ienes sižetā jaunus akcentus — latvie-
šu un krievu saskarsmes un sadzīvošanas jautā-
jumus, kas, lai arī miglaini un klišejiski, romāna 
gaitā turpina attīstīties paralēli ar jaunās Latvijas 
ideju — to apdraud kādi (apziņas?) parazīti, ku-
riem pavisam noteikti ir saistība ar krievvalodī-
gajiem. Diemžēl arī šī ideja izvērsta nepilnīgi un 
virspusīgi, lasītājam tā arī līdz galam neizprotot, 
vai šos aizspriedumus raisījusi vecā Latvija, jaun-
pienācēji vai sēņu ēšana un zāles pīpēšana. Vai, 
ticamākais, cilvēku nespēja veidot, lai cik nelielu, 
bet demokrātisku sabiedrību bez hierarhijas un 
ārēja vai iekšēja ienaidnieka. Jādomā, ja šī doma 
romāna gaitā būtu izvērsta nedaudz dziļāk un 
no atšķirīgām perspektīvām, nevis tikai atkārto-
jot vienu un to pašu, teksts būtu daudz ieguvis 
gan humora, gan vēstījuma ziņā. Līdz ar to ro-
mānā ietvertās idejas šķiet paviršas, netveramas, 
līdz galam neizstrādātas, tēlu blāvie raksturi un 
sižeta lēnā, pat garlaicīgā virzība izslēdz saturisko 
daudzdimensionalitāti, pat ja tāda tikusi iecerēta. 

Galu galā par Kasima romānu secināms — šis 
ir gadījums, kad lasīt autora blogu par grāmatas 
tapšanu ir nesalīdzināmi interesantāk nekā iedzi-
ļināties pašā romānā. Bloga sākumā autors norā-
da: «Stāsts veidots kā melanholisks farss, cerībā 
lasītāju vienlaikus uzjautrināt, aizkustināt un iz-
sist no sadzīviskā līdzsvara.»1 Vai šī sākotnējā ie-
cere izdevusies? Melanholisks šis darbs patiešām 
ir, vismaz vietās, kur rakstīts no Salacas skatpun-
kta, ar uzjautrinājumu tā ir, kā ir — pats romāns 
laikam gan iecerēts kā ironisks, bet, iespējams, 
ironija ir tik smalka, ka ciniskākam lasītājam pa-
slīd garām nemanīta, līdz ar to dažādajos varoņu 
spriedelējumos nākas žāvāties un ar nepacietību 
gaidīt, kad beidzot tiks atrisināta šī līdz romāna 
vidum jau apnikusī «lielās pasaules» problēma. Ê

1 Ievadam, pieejams: https://vkasims.wordpress.
com/category/romana-tapsanas-piezimes/page/3/, 
skatīts 22.04.2015.
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Iespējams, šo tekstu vajadzētu sākt ar ko līdzīgu 
spoiler alert... bet visi taču jau ir lasījuši Māra Bēr-
ziņa jaunāko romānu Svina garša, vai ne?

Svina garšu var lobīt kā sīpolu — kārtu pa kār-
tai, pa laikam vien paberžot sūrstošās acis. Vie-
na kārta man šķiet absolūti unikāla, proti, latvie-
šu prozā (un, iespējams, arī sociālās atmiņas un 
vēstures pētniecībā) iepriekš neizmantots skat-
punkts uz holokaustu Latvijā. 

Romāna galveno varoni latvieti Matīsu Birke-
nu autors vis nenoliek vienā no Lētas upes di-
viem pretējiem krastiem — vai nu pie glābējiem, 
vai šāvējiem —, bet liek viņam kopā ar nāvei no-
lemtajiem ebrejiem liktenīgajā pirmās adventes 
svētdienā noiet ceļu no Maskavas forštates geto 
līdz Rumbulas mežam, noģērbties līdz «bailēs 
piesvīdušai apakšveļai» un nokāpt bedrē kopā ar 
viņiem kā vienam no viņiem. Tādējādi ļoti tiešā 
un nepastarpinātā veidā nomainot latviešu ie-
rasto redzējumu uz holokaustu un ebreju traģē-
diju no «tas notika ar viņiem» uz «tas notika ar 
mums».

Matīss Birkens ir no to tēlu galerijas, ko mo-
dernismā un postmodernismā dēvē par mazo 
cilvēku un vidējo latvieti. Viņa izvēles ir vidējā 
cilvēka izvēles okupācijas un karadarbības lai-
kā jeb parasta cilvēka morālās dilemmas amo-
rālos apstākļos.  Krāsotājs Matīss nav noskaņots 
ne cīnīties, ne glābt, ne karot, ne kalpot idejai un 

ziedot dzīvību tās vārdā; autors savu varoni nav 
apveltījis ne ar kādām noteiktām politiskām ide-
jām vai aktivitātēm, vien piešķīris tam elementā-
ru, vispārcilvēcisku godīguma un ētisko principu 
izpratni, ar kuru nu Matīsam Birkenam jāmēģi-
na izdzīvot šim laikam cauri, un nu pēta — vai ar 
šādu bagāžu tam būs vieglāk, grūtāk, riskantāk... 
vai arī tas būs neiespējami?

Izdzīvošanu autors Matīsam nenovēl. Iespē-
jams, arī tāpēc, ka izdzīvošana nozīmētu ne-
skaitāmas morālas izvēles amorālos apstākļos: 
iesaukumu kādā no okupācijas armijām, pievie-
nošanos mežabrāļiem, vervēšanu čekā, stāšanos 
komunistiskajā partijā, dubultās morāles pie-
ņemšanu... un tādējādi romānam būtu jāturpinās 
līdz mūsdienām, ko tas, starp citu, metastāsta lī-
menī arī dara, liekot man rakstīt šīs rindas un do-
māt par morālajām izvēlēm amorālos apstākļos. 
Dažādos apstākļos. Izdzīvošanas vārdā.

Svina garšas pēcgaršu esmu pārrunājusi ar dau-
dziem un par neviennozīmīgo «morālo izvēļu 
amorālos apstākļos» jautājumu prātā turu māk-
slas zinātnieces Laimas Slavas 100 g kultūras Māra 
Bērziņa portretraidījumā teikto: «Ir jau kaut kas 
augstāks, ārpus laika nosacījumiem. Tava dzīve 
var nogrimt, bet tas ētiskais princips, kādēļ ir bi-
jis vērts būt cilvēkam jebkurā laikā, saglabājas.»1

Vēlāk, pēc ieraksta, viņa vēl piebilda, ka Ma-
tīss Birkens nekad nevarētu būt Herberta Cuku-
ra vietā. Sakritība vai likumsakarība, bet Matīss 
Birkens savu ceļu publiskajā telpā domu, vie-
dokļu, ja gribat — skandālu — virpulī sāka reizē 
ar mūzikla Cukurs. Herberts Cukurs galveno varo-
ni. Mani mulsināja, ka, lai pierādītu Cukura tie-
sības būt mākslas darba varonim, diskusijās do-
minējošais arguments bija nevis mākslas darba 
un mākslinieka brīvība interpretēt jebkuru tēmu 
un laikmetu, bet tas, ka Cukura vaina (līdzdalī-
ba holokaustā), lūk, neesot tiesiski pierādīta.2 
Uz šo ačgārno, diskusijas būtībai neatbilstošo ar-
gumentu savos tekstos jau norādījušas filozofi-
jas doktore Ilze Fedosejeva un teātra zinātniece 
Silvija Radzobe, citējot arī vācu filozofu, eksis-
tenciālistu Karlu Jaspersu. Analizējot vāciešu vai-
nu uzreiz pēc Otrā pasaules kara, Karls Jasperss 
rakstīja, ka pastāv četru veidu atbildība, ar ko jā-
sastopas vācu tautai: kriminālā, politiskā, morālā 
un metafiziskā.3

Saskaņā ar Jaspersa viedokli morālā atbildība 
rodas tad, ja netiek izdarīta ētiski pareiza izvē-
le. Morālās izvēles jautājumā augstākās pavēles 
princips nav attaisnojums nozieguma izdarīša-
nai. Morāli vainīgi ir tie, kas atradās tuvu nozie-
gumam, bet neiebilda, kad bija iespēja to darīt, 
vai arī kas neatteicās izpildīt noziedzīgu pavēli, 
lai gan tas bija iespējams. Morāles jautājumā ne-
zināšana nav attaisnojums, un morālo atbildību 
nosaka katrs pats, arī draugi un tuvinieki.

Savukārt metafiziskā atbildība rodas no solida-
ritātes sajūtas visu cilvēku starpā, «kas dara katru 
līdzatbildīgu par visu nepareizo un par jebkuru 

Izdzīvojušo 
atbildība

Kristīne Želve

Metafiziskā līmenī tā rodas no 
solidaritātes sajūtas visu cilvēku 
starpā
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netaisnību pasaulē, sevišķi par noziegumiem, kas 
pastrādāti, klātesot vai zinot par tiem». Jurisdik-
cija par metafizisko atbildību, viņaprāt, atrodas 
tikai Dieva ziņā.

Matīss Birkens ar savu morālo izvēli amorā-
los apstākļos iet bojā, Herberts Cukurs izdzīvo 
— vismaz kādu laiku, līdz Urugvajā viņu tomēr 
panāk nāve... 

Vēl viena Karla Jaspersa eksistenciālisma at-
ziņa pauž, ka cilvēka esamības patiesā jēga kļūst 
skaidra tikai robežsituācijās, piemēram, slimības 
vai nāves draudu priekšā, ko citā, literārā veidā 
Māris Bērziņš noformulējis Svina garšas lappu-
sēs: «Niknums uz Dievu aug augumā, jo nevie-
na cita dusmu vērta šeit nav. Zinu, zinu, neviens 
man garu un laimīgu mūžu nesolīja, bet dzīvot 
tik un tā gribas un gribas stiprāk nekā citlaik. 
Tai jūnija rītā, kad ļaudis dzina lopu vagonos un 
mēs ar Rūdi sēdējām filadelfu krūmājā, es teicos 
esam gatavs mirt. Tukša muldēšana. Kad duncis 
piedurts pie rīkles un jau plēš dzīslu, domas nāk 
citādākas. Nenovēršamais nāves tuvums aprāda 
dvēseli kā visdzidrākais spogulis.»

Sociālās atmiņas pētniece Vita Zelče nacionā-
lajiem partizāniem veltītajā TV diskusijā atzina, 
ka pagātnes notikumu vērtēšanas vienīgais kritē-
rijs ir morālais kritērijs, tomēr uzsvēra, ka tālaika 
cilvēku izvēles tiesāt un vērtēt no mūsdienu vie-
dokļa ir bezjēdzīgi un pat amorāli — mēs neva-

ram tiesāt cilvēkus par to, ka tie rīkojās sava laika 
iespēju ietvaros, bet amorālos apstākļos morāli 
cienījama izvēle reizēm ir neiespējama.4

Traģiskos vēsturiskos notikumos iesaistīto 
morālās atbildības izvērtēšanā nereti klūpu, iz-
tēlojoties, kādas izvēles amorālos apstākļos būtu 
gatava izdarīt es pati, un visgodīgākā atbilde, 
protams, būs — es nezinu. Tāpēc par svarīgāko 
šajā diskusijā kļūst jautājums par dzīvi pēc tam — 
pēc izdarītās izvēles. Pēc izdzīvošanas.

Vēsturnieks Andrievs Ezergailis savā jau minē-
tajā darbā piesauc izdzīvojušo Rumbulas traģēdi-
jas liecinieku un līdzdalībnieku glābšanos alko-
holā, neprātā un pašnāvībā. Jo patiesi — cik vērta 
pēc tā visa ir tava kailā dzīvība, lai to kā dārgu 
vāzi glābtu, slēptu, saglabātu par katru cenu, ves-
tu uz ārzemēm, sargātu no atriebējiem, noturētu 
šaisaulē? Cik vērta ir cilvēka kailā dzīvība par šā-
das izvēles cenu?

Un vēl man šķiet, ka, lai diskusija par šo pašu 
morālās atbildības tēmu neizvērstos amorālā 
vai atsvešinātā (mēs un viņi) tiesāšanas aktā vai 
neuzjundītu neizskaidrojamu neērtības sajūtu 
starp sarunā iesaistītajiem, mums radikāli trūkst 
iesaistīto (un šeit es nerunāju par upuriem) godī-
gu liecību vai, ja kādam labpatīk, grēksūdžu. Kaut 
vai anonīmu, bet faktoloģiski un emocionāli go-
dīgu un precīzu. Varbūt tad centieni runāt par 
morālo atbildību, mums, izdzīvojušajiem, vairs 
nebūtu tik monoloģiski un «tas notika ar viņiem» 
formāts tiktu aizstāts ar «tas notika ar mums», un, 
galu galā, mēs kā nācija spētu arī nonākt līdz me-
tafiziskās atbildības fāzei. Ê

Dzintara Soduma balvu literatūrā 2015. gadā 
Ikšķiles novada pašvaldība atbilstoši žūrijas 
lēmumam piešķīra Mārim Bērziņam par 
romānu Svina garša (apgāds Dienas Grāmata). 
Romāns tapis vēsturiskās romānu sērijas Mēs. 
Latvija, XX gadsimts ietvaros, un to finansiāli 
atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds. 
Sveicam!

1 Personība. 100 g kultūras. Rakstnieks Māris Bērziņš. 
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.04.2015-personiba.-
100g-kulturas.-rakstnieks-maris-berzins.id47042/
2 Mūzikla producents Juris Millers: «Mūsu uzdevums 
nav reabilitēt vai notiesāt Herbertu Cukuru. Mūsu 
mērķis ir aizsākt diskusiju, kuras rezultātā politiķiem 
un vēsturniekiem ir jāpabeidz Herberta Cukura lieta 
— jāreabilitē vai jānotiesā viņš.» http://www.lsm.
lv/lv/raksts/muzika/kultura/pirmizradi-piedziivos-
muzikls-cukurs.-herberts-cukurs.a101327/
3 Šo Karla Jaspersa vainas dalījumu izmanto arī 
Andrievs Ezergailis savā apjomīgajā pētījumā par 
holokaustu Latvijā: Andrievs Ezergailis. Holokausts 
vācu okupētajā Latvijā: 1941—1944, 1999.
4 http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.04.2015-diskusija.-
100g-kulturas.-kas-bija-nacionalie-partizani-un-ka-
vi.id47228/
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Gunta Bereļa romāns Vārdiem nebija vietas pa-
liks latviešu literatūras vēsturē ne tikai kā viens 
no darbiem izdevniecības Dienas Grāmata Lat-
vijas vēstures romānu sērijā Mēs. Latvija, XX gad-
simts, kas jau guvusi ievērību gan lasītāju, gan tās 
kritiķu un vērtētāju vidū. Pēc ilgāka laika kāds 
latviešu literatūras teksts ir radījis viļņošanos un 
tādu viedokļu sadursmi, kas pārsniedz paša ro-
māna atšķirīgā vērtējuma ietvarus un liek uzdot 
jautājumus par rakstīšanas jēgu. 

Romāna iecere ir dekonstrukcija — parādīt 
laikmeta sajukšanu prātā, attēlojot patoloģiskas 
personības biogrāfiju. Pasaules literatūrā var mi-
nēt daudzus līdzīgus piemērus, kaut vai latviski 
tulkoto Maksa Friša Zilbārdi, arī Patrika Zīskin-
da Parfīmu un Džona Faulza Kolekcionāru. Pār-
steidzoši, ka latviešu literatūrā Vārdiem nebija vie-
tas ir nākamais darbs (Aleksandra Grīna un Jāņa 
Jaunsudrabiņa daļēji autobiogrāfiskos tekstus 
neskaitot) pēc Alberta Jansona romāna Es karā 
aiziedams (1970), kas veltīts Pirmā pasaules kara 
laikam. Gunta Bereļa pēcvārds ir spoži uzrakstīta 
eseja par laikmetu, kas veido fonu daļai no 
romānā aprakstītajiem notikumiem. Taču paši 
notikumi un to naturālisma pilnais attēlojums šo 
intelektuālo jūsmu lasītājā ātri vien izkliedē.

Romāna pirmajās lappusēs atveidotā Ventspils 
aina gluži kā kinohronikas kadrā atklāj ostas pil-
sētas panorāmu ar kolorītiem pilsētniekiem, kas 
slīd lasītāja acu priekšā, neviļus atgādinot Andreja 
Upīša tvērienu sadzīves ainu raksturojumā. Sižeta 
attīstības gaitā šādus aprakstus gan aizstāj pedan-
tiski sīki priekšmetiskās vides tuvplāni, kas parā-
da galvenā varoņa pasaules uztveres deformēša-
nos: jo vairāk Rūdolfu Jāņa dēlu Tušu nodarbina 
tikai paša fizioloģija, jo vairāk sašaurinās pasaule, 
kuru viņš grib un spēj uztvert.

Kara laika apstākļi, kā zināms, ir vislabāk pie-
mēroti laikmeta katastrofas demonstrēšanai, ne-
saudzīgi parādot «cilvēciskās komēdijas» sētas 
pusi. Berelis spilgti ataino zaņķi, kas veidojas cil-
vēkā, nevis ārpus viņa, un karš šeit ir tikai notiku-
mu katalizators, kas dod iespēju tam izpausties. 
Nedomāju, ka romāna necenzētā leksika un de-
talizētie vardarbības apraksti būtu īpaši jāpiemin 
kā autora drosme vai «dzīves garšu» raksturojo-
ša izteiksme. Dažādu veidu atļaušanās «saukt lie-
tas īstajos vārdos» mūsu literatūru sasniedza jau 
vismaz 90. gadu sākumā, tāpēc arī Vārdiem nebi-
ja vietas pakāpeniskā jēlību progresija līdz bru-
tālam crescendo izskatās tikai pēc pusaudžiem 
raksturīgas tīksmināšanās par tēmu, kaut arī tā 
šķietami pamatota kā Tuša rakstura izpausme.

Tādēļ romāns lika atcerēties pirms 15 gadiem 
grāmatā par latviešu literatūras vēsturi citēto 
teikumu no kādas Rūdolfa Blaumaņa vēstules: 
«Nevis tas, vai tu rozi vai mēslu gubu apraksti, ir 
tas svarīgākais, bet gan tas, kā tu to dari.»1 Klasi-
ķu citāti ir labi tāpēc, ka tos var izmantot, kad tie 
visvairāk nepieciešami. Ja 1999. gadā Guntis Be-
relis šo citātu minēja kā piemēru Blaumaņa no-
pelniem literatūras provinciālisma pārvarēšanā, 
tad 2015. gadā tajā ietvertais princips ir izspēlējis 
ļaunu joku ar romāna autoru, dzēšot lielu daļu 
no viņa darba pievilcības gluži cilvēciskā līmenī, 
ārpus stila un estētikas kategorijām. Vai tā būtu 
provinciālisma atgriešanās literatūrā?

Nav vārdam vietas, Tuša eksistences apraksts 
ir izdevies sulīgs, vienlaikus it kā paliekot viņpus 
vērtējošiem spriedumiem par labo un ļauno. Ne-
viens nevar aizliegt rakstniekam attēlot ļaunumu 
tādu, kādu viņš to redz, tāpēc runa nav par mo-
ralizēšanu vai cenzūru. Runa ir par mākslinieka 
Harija Branta reiz izteikto atziņu, ka «ļaunumam 
ir ļoti efektīgs dizains, uzrunājošs».2 Angļu va-
lodā viena no darbības vārda to design nozīmēm 
ir arī: veidot, radīt. Tātad «dizainers» jeb autors 
ir radītājs, un radīšana ietver atbildību par radī-
to. Tušs ir radīts kā atmiņā paliekošs ikdienišķa 
ļaunuma iemiesojums, reizē apstākļu upuris un 
savas rīcības veidotājs. «Pasaule karo — karos arī 
Tušs pats savu karu.» Bez šaubām, karš atsedz 
daudzu cilvēka priekšstatu šķietamību un lieku-
lību, un tomēr šeit stipri jūtama klišejas piegarša.

Rūdolfs Blaumanis bija gana pieredzējis, tā-
dēļ iepriekš citētajā vēstulē viltīgi nepateica, 
kas tad literatūrā ir svarīgākais, atstājot pēcte-
čiem vielu pārdomām un strīdiem. Tie sākas no 
jauna ar katru literāru darbu, kurš iziet ārpus 
ierastā vai pieņemamā robežām. Taču robežas 
joprojām eksistē, jo citādi rozi no mēslu gubas 
nav iespējams atšķirt. Ê
1 Berelis G. Latviešu literatūras vēsture no pirmajiem 
rakstiem līdz 1999. gadam. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
29. lpp.
2 Aizdomas. Ar mākslinieku Hariju Brantu sarunājas 
Ieva Lejasmeijere un Uldis Tīrons. Rīgas Laiks. 
Oktobris 2012. 49. lpp.
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diskusija

Eduards Liniņš: Fakts, no kura es gribētu at-
sperties, sākot mūsu sarunu, ir šāds: saskaņā ar 
statistikas datiem laikposmā no 2007. līdz 2015. 
gadam kopējā drukātās literatūras un preses tirā-
ža ir kritusies aptuveni par trešo daļu. Par ko tas 
jums katram liek domāt?

Iveta Ratinīka: Mani tas 30% kritums nepār-
steidz — man likās, ka būs vairāk, ņemot vērā krī-
zi, demogrāfisko apsīkumu. 

E.L.: Tas gan ir, salīdzinot ar 2007. gadu. Salī-
dzinājums ar 1997. būtu, es domāju, krietni dra-
matiskāks. 

Arno Jundze: Domāju — nevajag jaukt kopā 
kritumu ar lasīšanas paradumiem. Kritumam ir 
ekonomisks pamats. Lasītāji ir nabagi, baigi na-
bagi — kopš 2013. gada pirmās puses man biju-
šas vairāk nekā simt tikšanās Latvijas laukos ar 
lasītājiem, to skaitā bibliotekāriem. Un es sapro-
tu vienu — ja naudas nav, grāmata ir pēdējā lieta, 
kuru cilvēks pērk. Tāda ir riebīgā realitāte, kurai 
vēl jāpieliek tas, ka Rīgā Jāņa Rozes grāmatnīcas ir 
visos lielveikalos, bet ir veseli rajoni, kuros nav 
nevienas grāmatnīcas. Piemēram, ap Mazsalacu 
apmēram 60 km rādiusā — nevienas grāmatnī-
cas! Tie laiki, kad es, students būdams, pa ceļam 
uz lekcijām kioskā nopirku visu tās dienas avīžu 
kaudzi, vilcienā izlasīju, turpat arī atstāju, un nā-
kamais džeks, braukdams uz Jūrmalu, varēja pa-
lasīt — tie ir pagātnē. 

E.L.: Un, pievēršoties Pētera pārstāvētajam so-
ciālajam segmentam — banku darbiniekiem, ku-
riem nav materiālu šķēršļu nopirkt grāmatu —, 
cik liela šajā vidē ir vēlme lasīt literatūru, izprat-
ne, ka no literatūras var gūt baudu?

Pēteris Strautiņš: Tā, jāsaka, nav tēma, par 
kuru mēs ļoti daudz runātu. Ja tā padomā — mē-
dzam jau darbā pārrunāt šo to, citi vairāk par 
sportu, citi — par ceļojumiem. Bet tas, ko kurš 
mājās lasa, nav populārs sarunu temats. Līdz ar 
to varbūt arī nav tāda sociālā spiediena lasīt. Pie-
ļauju, ka padomju laikā, kad informācijas loks, 
par kuru drīkstēja interesēties, bija daudz šau-
rāks, tas bija tāds pozitīvs blakusefekts. Bet tas 
bija laiks, kad tas, ko sauc par attention span, vispār 
bija daudz ilgāks.

E.L.: Varbūt spēja lasīt ir atrofējusies?
P.S.: Spēja lasīt — ne. Bet tieši attention span — 

nedalītas uzmanības noturēšanas iespēja — varē-
tu būt mazinājusies. Lielākā daļa lasīšanas ir pār-
vietojusies uz «īsajām formām» — sākot no 140 
zīmju tviterkonta ierakstiem un beidzot ar žur-
nālu rakstiem. Biezi sējumi no vāka līdz vākam 
— tā mūsdienās pilnīgi noteikti ir retāka parādība.

A.J.: Labākās literārās debates, kuras esmu 
dzirdējis pēdējo gadu laikā, gadījās Ford autori-
zētajā servisā, kafejnīcā, kur uzgāju paēst, kamēr 
manai mašīnai mainīja vienu detaļu. Bija pus-
dienlaiks. Tur vienā mājā ir Ford tirgotāji, Mazda 
tirgotāji, apdrošinātāji un bankas filiāle, un visas 
tās meitenes ņēmās par Greja piecdesmit nokrāsām 
visu to stundu, kamēr es tur sēdēju. Tādas deba-
tes par visām trijām grāmatām! Ja ierakstītu dik-
tofonā, mierīgi varētu publicēt. Patiesībā — mil-
zīgs pozitīvs pārsteigums.

E.L.: Runājot par lasīšanas paradumiem, es 
gribētu pieņemt, ka šodien mēs kopumā uztve-
ram vairāk rakstītas informācijas nekā cilvēki 
mūsu vecumā un sociālajā statusā pirms 25—30 
gadiem. 

P.S.: Pilnīgi noteikti! Ievērosim, kā ir mainīju-
sies nodarbinātības struktūra Latvijā: padomju 
laikā lauksaimniecībā nodarbināto bija padsmit 
procentu un rūpniecībā aptuveni trīsdesmit — 
bija daudz lielāks «zilo apkaklīšu» īpatsvars. Cil-
vēki darba laikā daudz vairāk darbojās ar lietām, 
ar materiāliem. Tagad daudz, daudz lielāks īpat-
svars ir «balto apkaklīšu» profesijās, kas nozīmē 
— darbs ar informāciju. 

E.L.: Tātad mūsdienās mēs vienkārši esam 
spiesti uzņemt daudz vairāk tekstuālas informā-
cijas, un līdz ar to ir saprotams, ka baudīt daiļ-
literatūru, māksliniecisku vārdu lielai daļai nav 
vēlēšanās. Tad drīzāk izvēlamies audiovizuālo 
formātu, lai tas būtu kino vai teātris.

Literatūra — ieaudzināma?
Osvalds Zebris: Neesmu drošs, ka literatūru va-
ram asociēt ar vārdu «baudīt». Ja ir runa tikai par 
baudīšanu, mierīgi varam mest tai lietai mieru un 
nemocīties. Baudāmo literatūru pasaulē saražos 

Pili vai kūti?
Vai latviešu literatūrai ir 
tiesības pastāvēt, ja lasītāju 
kļūst mazāk? Par rakstniekiem 
un viņu darbiem brīvajā tirgū 
sarunājas Iveta Ratinīka,
Renāte Punka, Arno Jundze,
Pēteris Strautiņš, Osvalds 
Zebris, Mārtiņš Mintaurs, Jānis 
Vādons, Eduards Liniņš 
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un iztulkos, cik vajag. Bet varbūt skola un ģimene 
ir tās vietas, kur par literatūru var pateikt arī ko 
citu bez baudīšanas. Kā nesen izskanēja diskusi-
jā par šo pašu tēmu LTV raidījumā 100 g kultūras, 
ja tie jaunie cilvēki tiek mudināti kaut ko izlasīt, 
diezin vai viņi melo, sakot, ka viņiem izlasītais 
patika. Bet tieši to viņi teica. Tātad, ja viņus uz-
vedina uz šīs takas, tad, jā, redz, tas ir interesanti! 
Piemēram, jaunais cilvēks, kurš bija izlasījis Arno 
pēdējo grāmatu Putekļi smilšu pulkstenī, pauda zi-
nāmu pārsteigumu: latviešu literatūrā ir kas tāds! 
Tātad tā ir viena no lielām un būtiskām lietām — 
audzināt lasītāju. Tas skan tā skaļi — «audzināt». 
Nevienu jau nevar piespiest pavadīt brīvo laiku 
tā vai citādi, bet, gaumīgā veidā iekļūstot viņu in-
formācijas telpā, var parādīt, ka te ir ko lasīt.

E.L.: Ar baudīšanu es nedomāju tikai izklaidi. 
Lai gan arī izklaide ir daļa no tās fundamentā-
lās nepieciešamības — atslēgties no savas reali-
tātes un pieslēgties citai realitātei, kas ir literatū-
ras un mākslas fundamentālā funkcija kopš laiku 
laikiem. Nepieciešamība identificēties ar citu, lai 
tādējādi emocionāli izķidātu savu eksistenci un 
tā vispār būtu panesama.

O.Z.: Bet kādas formas šodien tam ir pieeja-
mas — kino, internets. Skaties Troņu spēles un 
identificējies līdz zilumam! Ļoti viegli!

Jānis Vādons: No vienas puses, Arno ļoti pa-
reizi teica par tām pirktspējas lietām, bet, kad ik-
dienā redzu jaunu cilvēku lasīšanas paradumus, 
attiecības ar grāmatām (un ne tikai jaunu cilvēku), 
tad šķiet, ka tie procesi tomēr ir mazliet sarežģī-
tāki. Nav tikai tā, ka cilvēks savā pirkumu hierar-
hijā nevarētu atrast vietu grāmatai. Es redzu ļoti 
spēcīgu ieradumu maiņu. Savā bērnībā Kuldīgā 
neatceros māju, kur nebūtu grāmatplaukta. Mūs-
laiku jauno ļaužu mājokļos viss interjers ir orga-
nizēts tā, ka tur grāmatplauktam nav vietas. Ja arī 
ir, tad mazs un dekoratīvs.

A.J.: Bet kas tur slikts? Varbūt viņam kabatā ir 
e–lasītājs?

J.V.: Otrs — par bibliotēku. Kādu laiku nodzī-
voju Suntažos, un tur bibliotēkā bez manis pa-
rasti neviena nebija. Kad tur piestaigāju, viņi bija 
priecīgi, ka nāk vēl kāds bez bērniem, kuri tur 
spēlē datorspēles. Zīmīgi, ka vietējā avīzē pub-
licētajā lasītāko grāmatu topa pirmajā vietā bija 
Kaisle zem Tasmānijas debesīm. Vietējā pastā vīrietis 
labākajos gados — domāju, pietiekami pirktspē-
jīgs — iegādājās žurnālu Kas Jauns? Vēl pastā ma-
nīju cilvēkus saņemam attālināti pasūtītu preču 
pakas. Pašlaik arī izdevniecībās un grāmatnīcās 
var pasūtīt grāmatas pa pastu. Līdz ar to grāmat-
nīcas tuvums mūsdienās arī īsti nav arguments. 
Turklāt cilvēki zina un prot izmantot šīs jaunās 
iespējas. Žurnāla Latvju Teksti abonements maksā 
dažus eiro, un te jāatceras tā izdevēja Jāņa Ogas 
jautājums: cik ir to latviešu literatūras skolotāju, 
kuri abonē Latvju Tekstus? Vai, kā Jānis Rokpelnis 
teica, viņš dzejas pasākumos neredzot literatū-
ras skolotājus. Tātad procesi ir sarežģītāki. Jāpē-

tī interešu un motivācijas izmaiņu loki. Nemaz 
nerunājot par publisko telpu, kura sabiedrību 
nemitīgi iepazīstina ar pavāriem un šovu darbo-
ņiem, bet grāmatniecības cilvēku sejas tajā manā-
mas gaužām reti un lielākoties tikai šauru lasītā-
ju loku sasniedzošos raidījumos un izdevumos.  
Jautājums par to, ko un cik daudz mēs ikdienā 
lasām, gan ir pareizs — pašlaik cilvēki raksta un 
lasa vairāk nekā jelkad. No vienas puses, varē-
tu runāt par tādu kā informatīvo nogurumu, no 
otras puses, neļausimies maldiem, jo tā ir psei-
dolasīšana.

I.R.: Es paskaidrošu, kāpēc skolotājas nevazā-
jas uz tiem pasākumiem. Pirmkārt, pārāk daudz 
sūdīgi organizētu pasākumu. Tagad, kad man 
burtiski gāžas virsū Raiņa un Aspazijas gads, pē-
dējais, ko man gribas darīt, — iet uz ne visai kva-
litatīvu pasākumu par Raini un Aspaziju. Mums 
ir tieksme izvilkt kādu no mauzoleja un tad va-
zāt apkārt; nemāku spriest, ar ko tas atšķiras no 
Ļeņina mazgāšanas Maskavā. Otrkārt, es intere-
sējos par dzeju — ja interesētos arī par prozu un 
drāmu, tad man vajadzētu 48 stundas diennaktī. 
Jo man jau vēl vajadzētu interesēties arī par mā-
cīšanas metodiku, par starppriekšmetu saikni, kā 
tur iesaistīt politiku un tagad arī ar tikumību no-
darboties... Tie, kuri čīkst, ka skolotāji nenāk, ne-
māk skolotājus kā auditoriju uzrunāt. 

A.J.: Pasākumi tomēr ir būtiska mārketinga sa-
stāvdaļa. Es, piemēram, ar savu pēdējo grāmatu 
sekmīgi startēju Ķīpsalā, un nākamajā nedēļā tā 
uzreiz nonāca pirktāko grāmatu topā — uzgāja uz 
otro vietu dūkdama. 

Mājas bibliotēku veido retais
E.L.: Vēlos atgādināt, ka tāda lasīšana, par kuru 
mēs te runājam ar romantisku iedvesmu — cik 
skaisti un labi bija, kad katram mājās bija grā-
matplaukts, kurā atradās vismaz dažu 19. gs. un 
20. gs. pirmās puses klasiķu daudzsējumu kopo-
tie raksti, — un mājas bibliotēkas iegādes prakse 
cilvēcei ir bijusi apmēram simt gadu. 

A.J.: Būsim pragmatiski! Mūsdienās vairs ne-
vienam nebūs tādu padomjlaiku mājas biblio-
tēku. Ir jābūt uz grāmatām sistam — kā tie, kas 
reāli grāmatnīcās zog grāmatas, jo naudiņas, lai 
nopirktu, nav, bet to grāmatu gribas, jo pilnai ko-
lekcijai vajag. Tā ir īpaša cilvēku kategorija. Bet 
mūsdienās daudziem ir īrēti dzīvokļi — pamēģini 
pārvākties ar grāmatām! Tas ir ārprāts!

E.L.: Zinu, mana personīgā bibliotēka satilpst 
septiņdesmit Rimi lielformāta iepirkumu somās.

A.J.: Vēl — padomjlaika kopoto rakstu kvalitā-
te. Man tagad jāstrādā ar Raini un Aspaziju. As-
pazijas raksti jūk ārā, Raiņa nelabi ož. Nezinu, ar 
ko tas Rainis manā grāmatplauktā ir piesūcies… 
Daudz ērtāk ir internetā atvērt Korpuss.lv, kur 
Rainis jau sen ir salikts. Man liekas — mūsdienās 
būtu normāla prakse nopirkt mājām tiešām kaut 
ko ļoti vērtīgu, bet pārējam ir domāts e–lasītājs.

O.Z.: Man grāmatplaukts ir paliels un ne ti-
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kai tāpēc, ka ir daudz grāmatu, kuras tur jāsaliek. 
Man aug divi mazie, un es gribu, lai viņi redz, kā 
tas ir, kad mājās ir daudz grāmatu.

J.V.: Tieši tā — kā tad citādi tas jaunais cilvēks 
iepazīs grāmatu?!

Informācijas trūkums
Renāte Punka: Ir divas problēmas, par ko jau 
teica Arno un arī Osvalds. Pirmkārt, skolā bēr-
niem veidojas ļoti duāla attieksme. Tikai tie, ku-
riem palaimējas ar foršiem literatūras skolotā-
jiem vai lasošu kompāniju, noķer to lasīšanas 
«āķi». Otrkārt, fragmentētajā informācijas telpā 
katastrofāli trūkst informācijas par labu lasām-
vielu. Viena lieta ir reklāma, bet trūkst diskusijas 
par jauniznākušām grāmatām, un cilvēkiem arī 
neviens neatgādina, ka vajag lasīt, ka tas ir forši 
un stilīgi. Citās pasaules valstīs, kur šī informā-
cijas telpa tiek vairāk vai mazāk uzturēta, kur pa-
stāv diskusijas tradīcijas, viena daļa sabiedrības 
tomēr turpina pilnīgi normāli lasīt. Protams, arī 
lielajām pasaules avīzēm mūsdienās ir grūtāk uz-
turēt literāros pielikumus un nodrošināt kvalita-
tīvas recenzijas, tomēr process joprojām notiek. 
Nupat atgriezos no Londonas grāmatu tirgus — 
tur neviens nezvana bēdu zvanus, ka cilvēki pēk-
šņi pārstājuši lasīt. Kaut patiesībā viņiem kārdi-
nājumu ir pat vairāk. 

E.L.: Londona, Frankfurte, Maskava — tās to-
mēr ir valodas ar simtiem miljonu lasītāju…

R.P.: Krievijā arī ir problēmas ar grāmatu lasī-
šanu! To tomēr lielā mērā ietekmē arī ekonomis-
kais faktors. 

E.L.: Acīmredzot. Bet, manuprāt, Latvija jāsalī-

dzina ar salīdzināmām valstīm, piemēram, Somi-
ju, Slovākiju, Slovēniju…

R.P.: Tevis minētās valstis ir spilgti piemē-
ri, par kuriem jāatgādina, uzsverot, cik svarī-
gi veicināt diskusiju par lasīšanu un cik sva-
rīgi cilvēkiem atgādināt, ka saistītus, garus, 
labus tekstus vajag lasīt, jo tas veicina citas la-
bas lietas, ieskaitot konkurētspēju un inovācijas.  
Piemēram, igauņu valodā katru gadu iznāk par 
tūkstoti vairāk jaunu nosaukumu nekā latviešu 
valodā! Un te iezīmējas vēl viena liela problēma 
— daļa pašlaik lasa ne vairs latviski, bet gan citās 
valodās. Taču mums kā sabiedrībai būtu svarīgi, 
lai laba literatūra labā latviešu valodā tiktu lasī-
ta! Daudzi, nevarēdami sagaidīt, kad iztulkos to 
vai citu darbu, lasa angliski, vāciski vai krieviski. 
Latviešu grāmatu tirgus sarūk arī šo iemeslu dēļ. 
Igaunijā grāmatu tirgus piedāvājums ir acīmre-
dzami plašāks.

Pieprasījums rada piedāvājumu
Mārtiņš Mintaurs: Es šo lasīšanas un nelasīša-
nas efektu redzu netieši — kad lekcijā studentiem 
mēģinu izmantot piemērus no literārās bagāžas, 
kas it kā ir vispārzināma, tas reizēm nostrādā, 
bet biežāk tomēr ne. Literārā bagāža, protams, ir 
mainījusies; tā vairs nav paaudze, kura uzauga ar 
Zentu Ērgli, bet bieži vien nekā nav arī tajā plauk-
tiņā, ko parasti dzīvē lasa pēc  Zentas Ērgles. 

Runājot par pieprasījumu un piedāvājumu, 
man nav īsti skaidrs, cik lielā mērā šīs divas ka-
tegorijas ir atbilstošas. Protams, es piekrītu gan 
pirktspējas argumentiem, gan laika un iespēju ar-
gumentiem (pazīstu daudzus, kuri labprāt vairāk 

Iedzīvotāju skaits Latvijā 2014. gadā:

1 994 000
Tikai aptuveni pusei iedzīvotāju latviešu valoda 
ir dzimtā valoda, kurā tie runā un lasa

Nav datu par grāmatu lasītāju īpatsvaru 
iedzīvotāju vidū

2013. gadā Latvijā darbojās 
439 grāmatu izdevēji

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2013

2767

2366

1910

2223

–20%

Grāmatu un brošūru skaits (iespiedvienības) 

Grāmatu un brošūru skaits latviešu valodā

2015. gada martā Latvijā bija 
245 grāmatu veikali

Grāmatu un brošūru skaits (milj. eks.) 

Grāmatu un brošūru skaits latviešu valodā

0

1

2

3

4

5

6

5,3

4,8

3,2

3

–40%
2007 2013

Izdoto grāmatu un brošūru tirāža (tūkst. eks.) 
sadalījumā pēc literatūras veidiem 

Bērnu literatūra

Populārzinātniskā

Uzziņu literatūra

Memuārliteratūra

Reliģiskā literatūra

Daiļliteratūra

Oficiālā

Lietišķā

Mācību metodiskā

Zinātniskā

Mācību

2007 2013

721,9
843,3

290,3
281 

1207,7
955 

164,6
110,8
125,2

73,5
1053,7

560,5
39,7
16,1

121,4
48,3

173
43,3

266,8
65,6

1099 
243,4

Avots: pētījums Latvijas iedzīvotāju 
kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras 
aktivitātēs 2007—2014, Culturelab, Rīga, 
2014

diskusija Pili vai kūti?



53

lasītu daiļliteratūru, bet citi teksti, ar kuriem ir jā-
strādā līdz brīdim, kad tiec pie lasīšanas, ir pārāk 
daudz un blīvi), bet ir vēl trešais pieprasījuma un 
piedāvājuma sakarā — to varētu saukt par moti-
vāciju. Par ideju, par apziņu, ka latviešu literatūra 
ir papildu vērtība. Jo viens ir lasīšana vispār, bet ir 
jārunā par latviešu literatūru kā vērtību — vai tā 
tāda ir, vai nav?

O.Z.: Ļoti precīzi. Nav dzirdēts teātra cilvēkus 
sakām: «Mēs taču iestudējam un iestudējam, bet 
cilvēki uz teātri nenāk!» Taču par literatūru — cil-
vēkus tā neinteresē, ja neskaita dažus izņēmu-
mus. Problēma nav grāmatu kvalitātē. Mums ir 
Eiropas līmenī augstu novērtēta literatūra. Ma-
nuprāt, tā viena kāja, kuras ķeblim pilnīgi nav, ir 
grāmatu mārketings. Saprotu, ka izdevēji nevar 
atļauties organizēt reklāmas kampaņas, tomēr tas 
ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sabied-
rībā ir tik maza interese par lasīšanu. 

Iedomāsimies, ka paņemam vienu grāmatu, 
kuru ir novērtējis Kultūrkapitāla fonds ar savu 
atbalstu, ir novērtējis izdevējs, to izdodot, un mēs 
uztaisām tai kārtīgu kampaņu kā Šleseram pirms 
vēlēšanām. Mēs tajā literārajā darbā varam atrast 
gan «āķi», gan saukli, gan vajadzīgo nesēju. Ja vēl 
pievienotu kritiķu atsauksmes, tas varbūt auto-
mātiski nebūtu bestsellers, bet, esmu pārlieci-
nāts, rezultāts būtu, ne velti skandināvi ar saviem 
detektīvromāniem rīkojas tieši tā. Tas gan vairāk 
attiecas ne uz iekšējo tirgu, bet uz tulkojumiem, 
kurus viņi reklamē kā produktu ārvalstīs. Man ir 
pieredze ar Ingas Ābeles Klūgu mūku, kuru esmu 
iedevis cilvēkiem rokās, jo uzskatu, ka tas vien-
kārši ir jāizlasa, un pēc tam dzirdējis: «Latviešu 

literatūrā kaut kas tāds — super!» Informācija par 
grāmatām jau it kā ir pilns internets. Tikai — vai 
cilvēkiem ir motivācija kaut ko meklēt tieši par 
grāmatām?

A.J.: Ja mēs gribam latviešu literatūru labāk iz-
platīt, tad mums vipirms jāatsakās no tā, ka tā ir 
«latviešu literatūra» ar saviem tradicionālajiem 
atribūtiem: gaudenumu, tizlumu. Osvalds pie-
minēja Klūgu mūku — man ar to bija līdzīgi. Izlasī-
ju, sapratu — super grāmata! — un ieteicu citiem. 
Man jautā: «Par ko tā grāmata ir?» — «Par Latgali.» 
— «Vēē, to gan ne…» Aptuveni tāda atbilde. 

Pieminējām Igauniju — labs piemērs! Viņu aka-
dēmiskajā bibliotēkā ir liela centrālā zāle, un tajā 
savulaik notika diskusija par bērnu literatūru. 
Es, uz turieni braukdams, domāju: «Kas tur var 
būt? Sēdēs kādi divdesmit cilvēki tai milzīga-
jā piramīdformas telpā!» Pieradis pie Latvijas… 
Zāle bija pilna, viņu kultūras ministrs nosēdēja 
tur visu dienu, beigās piedalījās debatēs, uzdeva 
jautājumus. Igaunijā interese ir visu laiku uztu-
rēta bez kādiem pseidopatriotiskiem burbuļiem, 
tāpēc arī ir attiecīgā līmenī. 

E.L.: Nepārprotama un vispārzināma kultūr-
politikas atšķirība, sākot ar to, ka Igaunijas Kul-
tūras fonds ir dibināts jau 1991. gadā.

A.J.: Ar ko atšķiras lielo tautu grāmatniecība? 
Nesen biju Itālijā, staigāju pa grāmatnīcām, un 
tur Federiko Močijas vai Umberto Eko grāmatas 
maksā 6—7 eiro. Lielās tirāžas, vienkārši izdevu-
mi, nekādas grāmatu mākslas kā Latvijā — nekā-
du laku un cieto vāku, kas neiedomājami paceļ 
cenu. 

R.P.: Tas viss pirms tam ir iznācis 25 eiro versijās!
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A.J.: Es labi atceros situācijas Kultūrkapitāla 
fonda komisijā: honorārs autoram — 1000 latu, 
grāmatas māksliniekam — 3000 latu. Ja neiedo-
dam māksliniekam, nabaga autors pēc kāda lai-
ka raksta, ka atsakās no sava honorāra par labu 
māksliniekam, lai grāmata vispār varētu iznākt. 
Rezultātā 400 eksemplāru tirāža… Bet par to 
Umberto Eko un septiņiem eiro — mums kādreiz 
grāmatām bija 0% PVN. Kāpēc nevarētu pie tā at-
griezties, saprotot, ka mēs nekad nebūsim tādā 
situācijā kā angļu, itāļu vai franču grāmatu tirgus 
ar viņu tirāžām?

R.P.: Eko romāniem toreiz bija 18%, un es ne-
gribētu atgriezties pie situācijas, kad mēs dalījām 
rakstniekus pa tautībām. 

A.J.: Es domāju — visām latviski iznākošajām 
grāmatām varētu nebūt PVN.

R.P.: Tam Finanšu ministrija nekad nepiekritīs. 
Mēs gribētu 5% PVN — tas būtu ideāli. 

Par labām grāmatām skanīgi jāpastāsta
O.Z.: Jāsaprot, ka autori, literāti nav nekādā vei-
dā institucionalizēti. Nav nedz teātra kā aktie-
riem, nedz orķestra kā muzikantiem, kas organi-
zē radošo dzīvi, domā par mārketingu utt. Autori 
ir katrs par sevi. Nepieciešamās institūcijas lomu 
tādā mazā tirgū kā Latvija var pildīt neliela ne-
valstiska organizācija — kā Latvijas Literatūras 
centrs, kas gana sekmīgi strādājis, bet varētu da-
rīt vairāk, tā kapacitāte varētu būt lielāka. Neap-
šaubāma prioritāte būtu tulkojumu skaita palie-
lināšana un to popularizēšana ārzemēs. Ir jābūt 
tulkojumiem pēc iespējas daudzās valodās un 
pārdomātam, foršam, gaumīgam mārketingam. 
Grāmata ir tāds pats produkts kā jebkurš cits, un 
gan skolotāji, gan ekonomisti, gan visi citi — tās ir 
auditorijas, kuras jāuzrunā katra savā veidā, pār-
domātā normālā kampaņā. Bet to nevar izdarīt 
autors.

E.L.: Vai tas nebūtu jādara izdevējam?
R.P.: Izdevēji atrodas dažādās situācijās. Ir lie-

lākās izdevniecības, kurām ir vismaz tāds rek-
lāmas budžets, kas ļauj informācijai par jaunā-
kajām grāmatām izskanēt publiskajā telpā, un 
tas tomēr palīdz rosināt interesi. Bet vairākums 
mūsu izdevniecību ir mazi viena vai divu cilvēku 
uzņēmumi, kuru reklāmas budžeti ir tuvi nullei 
vai to vispār nav, un arī zināšanas par mārketin-
gu ir ne visiem. Arī man galvenā problēma šķiet 
tā, ka grāmata informācijas telpā pašlaik nav līdz-
vērtīga kino, teātrim vai koncertiem, kuriem to-
mēr ir kādi no valsts nākoši lielāki budžeti, savu-
kārt literatūrā Kultūrkapitāla fonds spēj finansēt 
tikai radošo procesu, bet ne informācijas apriti.

J.V.: Latvijas Nacionālā opera nekonkurē ar 
Milānas operu. Mūsu literatūra gan tieši, gan 
netieši konkurē ar visas pasaules literatūru. Tā ir 
konkurence ļoti ierobežota lasītāju skaita apstāk-
ļos. Angļu, franču, vācu vai krievu literatūra bez 
mūsu lasītājiem izdzīvos. Latviešu literatūra var 
pastāvēt tikai tad, ja tai ir latviski lasošs latviešu 

lasītājs. Zinu cilvēkus, kuri lasa daudz, bet gan-
drīz nekad neko no latviešu literatūras. «Murgs, 
garlaicīgi, mūsdienās tā rakstīt nedrīkst…» Un te 
neder moralizēšana vai aicināšana atbalstīt na-
cionālo rakstniecību. Tāpēc informatīvā telpa un 
literatūras mārketings būtu vēršams vispirms uz 
to, lai mainītu priekšstatu — inerci par latviešu 
literatūras garlaicīgumu un — parādītu, ka mums 
ir ne mazāk spilgtu darbu kā bieži pieminētajos 
padomju «zelta» literatūras laikos. Cits būtisks 
darbs — labāko grāmatu tulkojumi un virzīša-
na starptautiskā apritē. Ne tikai ārējā tirgus dēļ. 
Starptautiskie panākumi ir svarīgs impulss inte-
resei par literatūru arī tepat Latvijā.

E.L.: Ja ir runa par kultūrpolitiku, tad tiešām 
svarīgi būtu veicināt lasīšanu latviski, kas nodro-
šina pilnvērtīgu valodas telpas funkcionēšanu. 
Bet par latviešu literatūru — tur nu gan konkurē-
jiet uz veselību, mīļie draugi! Un ja kāds lombar-
dietis, flāms vai dānis jūs izkonkurē — paši vainīgi!

R.P.: Es gribētu oponēt! Vienu brīdi tiešām 
latviešu literatūrā šis pelēkums, drūmums, no-
māktība un vienveidība, manuprāt, dominēja. 
Bet pašlaik ir parādījušies tik daudzi interesanti, 
spilgti autori, no kuriem, starp citu, liela daļa ir 
bestselleru sarakstos: Jelgava 94, Pieci pirksti, tagad 
Klūgu mūks, Putekļi smilšu pulkstenī. Nav tā, ka La-
LiGaBa nominētajām grāmatām nebūtu pārdo-
šanas rādītāju.

O.Z.: Bet ko latviešu valodā uzrakstītam dar-
bam nozīmē statuss «bestsellers»? Divus tūksto-
šus lielu tirāžu?

R.P.: Pieļauju, ka dažām grāmatām ir arī labāki 
rādītāji. Bet, ja runā par tendenci, tad tagad jau 
ir kritušās arī ārzemju autoru grāmatu tirāžas. 
No 2000. līdz 2010. gadam vidējais grāmatas me-
tiens, ieskaitot gan mācību grāmatas, gan ļoti ne-
lielas tirāžas izdevumus, bija 2000, taču tieši no 
2010. gada sākās diezgan straujš tirāžu kritums — 
vispirms aptuveni par simtu gadā, bet no 2013. uz 
2014. vēl straujāk, ja nemaldos, no 1600 uz 1200. 

O.Z.: Bet tas taču ir absolūti dramatiski!
R.P.: Mēs gan arī idealizējam situāciju, kāda 

ir citās, tajā skaitā lielajās valodās. Ļoti daudzas 
grāmatas arī angļu literatūrā sāk ar trim tūksto-
šiem.

Nodrošinājums procesam
J.V.: Runājot par grāmatu pieprasījumu, arī 

šo jautājumu nevar vienkāršot. Ir procesi, ku-
rus nevarēs izmainīt nekāds mārketings vai ci-
tas darbības, jo īpaši Latvijā ar tās mazo tir-
gu. Izklaides industrija ir kardināli mainījusies 
saturā, piedāvājuma daudzveidībā, arī patē-
riņa raksturā — kultūrprodukti jēdziena pla-
šākajā nozīmē tiek izmantoti neatkarīgi no na-
cionālās piederības vai teritoriālām robežām, 
līdz ar to īpaši sarežģījot pastāvēšanu visam 
tam, uz ko šādi ierobežojumi joprojām ir spē-
kā. Noteikti nav iespējams būtiski mainīt virzī-
bu audiovizuālās informācijas patēriņa virzienā.  
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Valsts darīs 
to, pēc kā 
ir politisks 
pieprasījums, 
jeb, 
vienkāršāk 
sakot, to, 
kur politisko 
lēmumu 
pieņēmēji 
saskata 
kādus 
ieguvumus

Tāpēc kultūrpolitikā ir svarīgi noteikt jomas un 
nozares, uz kurām šīs pārmaiņas rada vislielā-
ko ietekmi. Grāmatniecība ir viena no tām. Vēl šī 
jaunā situācija nosaka nepieciešamību gudri iz-
mantot iespējas, lai attiecīgās jomas atbalstītu un 
popularizētu. Turklāt šāda pilnveidota un aktīva 
vide noteikti palīdzētu risināt pašreizējos trūku-
mus mūsu literatūrā. Un starp trūkumiem es no-
teikti minēšu kvalitatīvas t.s. izklaides žanra lite-
ratūras trūkumu. Jau minētie skandināvi atrada 
zelta āderi — detektīvus, kurus tagad zina visā 
pasaulē. Bet šo veiksmes stāstu veido divi vien-
līdz svarīgi elementi: detektīvromāni ir neap-
šaubāmi augstā kvalitātē, un tiem sniegts mērķ-
tiecīgs valsts atbalsts. Savukārt ieguvumi ir visai 
rakstniecības un grāmatniecības nozarei.

O.Z.: Gribētu atgriezties pie jautājuma par 
konkurenci. Savulaik man laikrakstam Diena bija 
jāintervē vācu rakstniece Katarīna Hāgena, kura 
nupat bija dabūjusi nacionālo literatūras bal-
vu par debijas grāmatu. Izdevējs viņu bija «no-
draftējis» kā hokejistu uz diviem gadiem — sēdi 
un raksti! Tas ir maizes darbs. Tā taču ir milzīga 
atšķirība! Cik mums ir tādu autoru, kuri to varē-
tu atļauties kā savu maizes darbu? Mēs — nakts 
rakstītāji — konkurējam ar profesionāļiem.

R.P.: Par grāmatu latviski jūs nekonkurējat 
— Hāgenas latviešu izdevuma metiens bija tāds 
pats kā Zebra romāna metiens.

O.Z.: Tā ir valstiska izšķiršanās — mēs tiešām 
esam brīvā tirgū, bet tā ir tāda sevis mānīšana, 
ka mēs te tagad konkurēsim vai kaut ko drusku 
paorganizēsim un viss būs labi. Tādos pilnīgi li-
berālos brīvā tirgus apstākļos bez valsts atbalsta 
nozare agri vai vēlu iznīks. Ja ir izšķiršanās, ka 
literārais process patiesi ir vajadzīgs, tad, manu-
prāt, ir četri pamatelementi, kuri būtu jānodroši-
na un kas nekādu ārprātīgo naudu neprasa. Divi 
ir saistīti ar saturu, divi — ar literārā procesa ak-
tivizēšanu un popularizēšanu. Tātad — kāda daļa 
autoru var rēķināties, ka Kultūrkapitāla fonda 
pašreizējā finansējuma ietvaros var nodarboties 
ar literatūras radīšanu. Cik zinu, citās līdzīga lie-
luma valstīs šādas stipendijas ir, lai rakstniekam 
būtu iespēja rakstīt. Protams, terminējot, piemē-
ram, divus gadu robežās un tad dodot iespēju 
nākamajiem. Tie būtu kvalitatīvi autori, un droši 
vien viņu nebūtu pārāk daudz, jā, būtu sarežģī-
ti tos izraudzīties, bet tā drīzāk tehniskāka lie-
ta. Otrs — būtu svarīgi veicināt kvalitatīvas kri-
tikas atdzimšanu un veidošanos. Pašlaik kritikas 
ir ļoti maz, tā ir virspusēja, salīdzinot, piemēram, 
ar teātra kritiku, un tās loma literatūras procesā 
ir ļoti bāla. Savukārt literārā procesa virzībā vis-
pirms būtu jābūt nevalstiskai organizācijai, kas 
ir uzņēmusies rūpes, lai vērā ņemami darbi tiek 
pamanīti, tulkoti, reklamēti arī ārpus Latvijas. Jo 
ziņas par to, ka kāds mūsu autors ir dabūjis Ei-
ropā balvu, tiek izdots, parādās Latvijas medijos 
un līdz ar to pievērš uzmanību visam procesam. 
Un visbeidzot — izglītošanas funkcija. Centrālais 

elements būtu skola dažādos vecumos, un lie-
lisks piemērs ir LaLiGaBa iedibinātā tradīcija likt 
nominantus lasīt un vērtēt studentiem.

I.R.: Vislielākā problēma ir tā, ka skolās ir ka-
tastrofāli samazināts literatūras stundu skaits. 
Tajā brīdī, kad vidusskolas eksāmeni tika unifi-
cēti, lai tos varētu nokārtot arī mazākumtautību 
skolēni, literatūru no turienes kā sadaļu vispār 
izmeta. Tagad ir jābūt, piedodiet, pilnīgam cirvim, 
lai eksāmenu nevarētu nokārtot. Līdz ar to visās 
skolās maksimāli samazināja literatūras stundu 
skaitu, likvidējot vajadzību bagātināt skolnieku 
literārās intereses. Bija daži gadi, kad eksāmenā 
bija paredzēta prozas, dzejas vai drāmas teksta 
interpretācija, un tas radīja nepieciešamību mācīt 
literatūru kā mākslas veidu, ar visiem teorijas as-
pektiem. Katrs ierindas vidusskolas beidzējs zi-
nāja literatūras teoriju, viņš varēja arī ar izpratni 
lasīt kritikas tekstu. Tagad viņam vairs nav nekā-
das vajadzības zināt literatūru kā mākslas veidu. 
Es teiktu, ka pašlaik skolā ir ļoti slikts stāvoklis 
gan ar kritiskās domāšanas veicināšanu, gan ar 
estētiskā cikla priekšmetiem vispār.

E.L.: Šajā aspektā — par literatūras izpratnes 
pazušanu no vidusskolas beidzēja kvalifikācijas 
«komplekta» — es gribētu runāt par valsts funk-
ciju neizpildīšanu. Skolotāja Ratinīka ļoti precī-
zi to saista ar kritisko domāšanu, kuras attīstību 
arī mūsu politiskā elite neuzskata par nepiecieša-
mu, daudzos gadījumos — neuzskata par vēlamu. 
Valsts vara — tā ir mašinērija, kurai sava apziņa 
nepiemīt. Valsts darīs to, pēc kā ir politisks pie-
prasījums, jeb, vienkāršāk sakot, to, kur politis-
ko lēmumu pieņēmēji saskata kādus ieguvumus 
vai — kas būtu vēl efektīvāk — novēršamus drau-
dus. Tātad, ja mēs gribam pārliecināt valsti kaut 
ko darīt latviešu daiļliteratūras labā, tad jāpārlie-
cina politisko lēmumu pieņēmēji, ka šāds atbalsts 
stiprinās nacionālo identitāti vai, kas būtu vēl la-
bāk, ka tā trūkums šo identitāti apdraud. 

A.J.: Tas nedarbosies. Kultūrā strādājot, redzu, 
ka pastāv milzīga plaisa starp kultūras pasauli un 
finansistiem, ekonomistiem. Mēs faktiski neko-
municējam. Kamēr tie, kuru rīcībā ir nauda, ne-
sapratīs, ka vērts ieguldīt arī šajā virzienā, nekas 
nemainīsies.

J.V.: Deklaratīvā līmenī, ja uzdosim jautāju-
mu, vai mums vajag latviešu mākslu, visi teiks: 
«Jā!» Bet, kad tai pašai sabiedrībai pajautās, cik 
daudz naudas budžetā esam gatavi atvēlēt rado-
šām personībām, tad diskusija diametrāli mai-
nīsies. Runa jau nav par īpašu un privileģētu 
latviešu rakstnieku statusu. Runa ir par pastā-
vēšanu objektīvos, nevis idealizētos vai iluzoros 
apstākļos.

E.L.: Tas ir jautājums — vai būtu Rundāles pils, 
ja hercogs Bīrons būtu aptaujājis vietējos zem-
niekus, prasot: «Celsim pili vai katram no jums 
jaunu kūti?»

O.Z.: Jā, un viņi, protams, sauktu: «Pili, pili!»
E.L.: Kas, starp citu, nav izslēgts. Ê
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publicistika

Ilgstošas divvalodības apstākļos Latvijā krievu 
valoda turpina ietekmēt latviešu valodu. Šī ie-
tekme redzama, sākot ar leksiku līdz pat valo-
das dziļākajām struktūrām — notiek gramatikas 
likumu, t. sk. locījumu lietošanas, vārdu darinā-
šanas un sintakses maiņa. 

«Da labi», «atrunāt», «pa lielam», «man neti-
cas», «dotajā brīdī», «izraut uzvaru» — tie ir tikai 
daži no bieži dzirdamajiem piemēriem. Ikdienā 
vārda «sabojāties» vietā jau ierasti lieto kalku 
no krievu valodas «iziet no ierindas» («no ierin-
das ir izgājis kafijas automāts») vai arī «dzīvo uz 
kādas ielas», ar to domājot mājas adresi lokatī-
vā. Pat no Nacionālā teātra skatuves skan vār-
di: «Lūdzu, izslēdziet mobilos telefonus, lai ne-
traucētu sev un citiem!» (traucēt var tikai citus!). 
Arvien biežāk vērojama tendence, piemēram, 
vīriešu dzimtes īpašvārda uzrunā neizmantot 
vokatīvu, bet lietot nominatīvu: «Jānis, vai ka-
fiju dzersi?»

No divām — trešā
Savstarpējiem valodu kontaktiem notiekot ik 
dienu, parasti divas valodas tiecas saplūst, ar 
laiku veidojas kāda trešā valoda. Patlaban nav 
skaidri zināms, kāda būs tā valoda, kura krievu 
valodas ietekmē veidosies uz latviešu valodas 
pamata. Valoda mainās neprognozējami, un re-
dzams, ka mainās arī vārdu semantika: teikums 

vai teksts it kā ir latvisks, bet bez latviskās se-
mantikas. Ja cilvēks neprot krievu valodu, vār-
dus vai izteicienus dažkārt var pārprast, piemē-
ram, vārdu savienojumu «noklusējuma skaņa». 

Bieži nepievēršam uzmanību tam, kā izteik-
ta doma, jo valda uzskats, ka galvenais ir sazi-
nāties. Pamatojums — viss, kas valodā ienāk, ir 
labs! Protams, ikviena valoda nepārtraukti mai-
nās. Un tomēr — ja teikto vairs īsti nevaram sa-
prast, neprotot krievu valodu, tās nav gaidītas 
un akceptējamas pārmaiņas. 

Cilvēktiesību un sabiedrības integrācijas spe-
ciālisti mums dažkārt iegalvo: «Cik labi, ka pa-
mīšus runājam latviski un krieviski!» vai arī: «Ir 
pieaugusi sabiedrības saskaņa, jo visi spēj runāt 
pamīšus abās valodās.» Latvijā šāda runāšana 
jeb koda maiņa jau izraisījusi neatgriezeniskus 
pārmaiņu procesus valsts valodā. 

Mūsdienās izplatīta ir arī angļu valodas ietek-
me un tā ir kopīga parādība gan Eiropā, gan cit-
viet pasaulē. Latvijā angļu valodas iespaids vēl 
ir regulējams, jo valstī nedzīvo apjomīga angļu 
valodā runājoša grupa. Ir latviski runājošie un 
krieviski runājošie, kas burtiskā nozīmē dzī-
vo viens otram līdzās. Analogus tik ciešai divu 
valodu kolektīvu pastāvēšanai kā Latvijā citur 
grūti atrast. Izņēmums ir Igaunija, lai gan tur 
pamatā krieviski runājošo iedzīvotāju grupa ir 
procentuāli mazāka. Nevaram sevi salīdzināt, 
piemēram, ar Beļģiju, kuru veido divas atseviš-
ķas federālas zemes un kur tāpēc flāmu un fran-
ču valodas ir samērā norobežotas.

Valodas situācija — vēstures ietekmēta
Latvijas specifiskā valodas situācija nav radu-
sies nejauši. Ģeogrāfiskais stāvoklis un sarež-
ģītā vēsture, ilgstoša atrašanās iekarotājval-
stu sastāvā ir cēlonis tam, ka Latvijā ir etniski 
daudzveidīgs iedzīvotāju sastāvs. Un paši lat-
vieši bieži vien lingvistiski uzvedas tā, it kā pie-
derētu pie mazākumtautības, nevis valstsnāci-
jas. 

Mūsdienu Latvijas etniskā daudzveidība ap-
zināti tika veidota padomju okupācijas laikā, 
kad pie latviešiem un Latvijā dzīvojošajiem 10 
citu etnosu pārstāvjiem ieradās aptuveni vēl 
120 etnosu pārstāvji. Šī ekspansija nolūkā iz-
nīcināt Latvijas latviskumu pilnīgi izjauca līdz 
Otrajam pasaules karam nostabilizējušos lat-
viešu un mazākumtautību dzīves modeli un 
sāka apdraudēt latviešu valodu. Iebraucēji ar 
latviešiem runāja tikai krievu valodā, un šo ten-
denci stiprināja gan padomju ideoloģija, gan zi-
nātne. Krievu valoda tika pasludināta par starp-
tautiskās sazināšanās valodu, un to ieteica arī 
uzskatīt par otru dzimto valodu. 

Apzīmējumā «otra dzimtā valoda» ietverts 
gan ideoloģiskais aspekts — krievu valoda apzi-
nāti tika izmantota kā etniskās politikas līdzek-
lis (vispirms «otra dzimtā valoda», pēc tam jau 
vienkārši «dzimtā valoda») —, gan metodoloģis-

Latviešu valodas lietojuma 
robežas ir izplūdušas, un tas var 
apdraudēt valodas nākotni
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cilvēktiesību kongresos 
un konferencēs. 
Vadījusi pētniecības 
projektus, to skaitā 
Eiropas Komisijas 
atbalstīto pētījumu, 
kurā atklājās latviski 
runājošo diskriminācija 
starpkultūru saziņā 
Latvijā un kurš guva 
starptautisku ievērību.  
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kais aspekts — krievu valoda tika apgūta tādā 
pašā veidā kā dzimtā valoda, t. i., spontānā ko-
munikācijā attiecīgās valodas vidē ikdienas sa-
ziņā. Krievu valoda bilingvisma iedzīvināšanas 
mehānismā kalpoja padomju ideoloģijai, kura 
pakļāva gan valodu, gan dvēseli. Kalpojot ko-
munisma idejai un kultam, bija jāupurē gan per-
sonības, gan arī etniskā identitāte. Krievu valo-
da daudziem PSRS iedzīvotājiem kļuva vai drīz 
būtu kļuvusi par vienīgo dzimto valodu, ja 80.—
90. gadu mijā Austrumeiropā nemainītos poli-
tiskā iekārta. 

Caur Latviju uz ES
Mūsdienās latviešu valoda ir vienīgā valsts va-
loda Latvijā, viena no Eiropas Savienības 24 
oficiālajām valodām, tai ir administratīvais, zi-
nātniskais un pedagoģiskais nodrošinājums — 
šķiet, ir radīti visi apstākļi, lai veiksmīgi varē-
tu notikt publiskajā telpā ilgstoši dominējošās 
krievu valodas nomaiņa uz latviešu valodu. 

Diemžēl tieši patlaban sabiedrības divvalodī-
ba Latvijā ir palielinājusies. Galvenais iemesls ir 
kaimiņvalsts Krievijas realizētais informatīvais 
karš pret Baltijas valstīm. Latvija kā šo valstu 
centrs atrodas stratēģiski visnozīmīgākajā pozī-
cijā. Pēckara gados no visām Baltijas valstīm tā 
visvājāk pretojās rusifikācijai — gan latviešiem 
piemītošā tolerances līmeņa, gan citu iemeslu 
dēļ. Krievija līdz ar sabiedrības divvalodības 
uzturēšanu Latvijā cer sasniegt jaunu mērķi — 
iegūt krievu valodai oficiālās valodas statusu 
Eiropas Savienībā. Latvijai kā teritoriāli nedalā-
mai nacionālai valstij, tāpat latviešu valodai un 
valstsnācijai tas būtu dramatisks trieciens. 

Divvalodības aizstāvji Latvijā pakāpeniski 
veido tādus apstākļus, lai ekonomiski aktīvie 
cilvēki, it īpaši privātajā uzņēmējdarbībā, bez 
krievu valodas lietošanas iztikt nevarētu. Taču 
mēs vēlamies redzēt Latviju kā ekonomiski labi 
attīstītu valsti, un, izrādās, tam ir nopietna sais-
tība arī ar valodas lietojumu. Valodnieka Džo-
šua Fišmena (1926—2015) pētījumā salīdzināta 
valstu ekonomiskā attīstība un tajās pastāvo-
šā vienvalodība vai daudzvalodība. Valstīs ar 
augstāku izglītības līmeni, attīstītāku un sta-
bilāku ekonomiku raksturīga vienvalodība — 
ekonomiskais progress ir izteiktāks lingvistiski 
homogēnās valstīs, kurās vienas valodas lieto-
jums sabiedrībā padara vieglāku savstarpējās 
komunikācijas procesu, kas ekonomiskajos sa-
karos ir tik svarīgs.

Stereotipu važās
Latvija ir valsts ar latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu un augstāko bilingvisma līmeni 
latviešu un krievu valodā tieši latviešu un lī-
biešu tautā. Latvijā ir arī augsts krievu valodas 
vienvalodības līmenis sabiedrībā, t. i., kad ma-
zākumtautības lieto tikai vienu valodu — krie-
vu valodu, bet nelieto otru — latviešu valodu, 

lai gan aptuveni 95 procenti mazākumtautību 
cilvēku vairāk vai mazāk prot latviešu valodu. 
Viņi Latvijā bez tās var arī iztikt. 

Tādējādi veidojas sociālpsiholoģiski konflikti, 
kas vēl vairāk sarežģī to procesu, kura rezultātā 
latviešu valodai būtu jākļūst par publiskajā tel-
pā arī faktiski dominējošo valodu. Lai mazinātu 
šos konfliktus un latviski runājošo diskriminā-
ciju darba tirgū, kopš šāgada 1. janvāra ir spē-
kā Darba likuma grozījumi. Tie noteic, ka darba 
līgumā un sludinājumos neietver noteikumus 
par svešvalodas prasmi, ja tā nav pamatoti ne-
pieciešama darba pienākumu veikšanai. 

Daļa Latvijas mazākumtautību pēc inerces 
un arī politisku grupējumu interesēs joprojām 
uzsver krievu valodas pašpietiekamību Latvijā, 
tādējādi kopā ar līdzīgus uzskatus pārstāvošiem  
latviešiem stiprinot stereotipus, kurus iespē-
jams mazināt, bet no kuriem grūti atbrīvoties.

Valoda ir ne tikai saziņas līdzeklis, tā sim-
bolizē arī valstī dzīvojošo tautību savstarpējās 
ekonomiskās, politiskās u.c. attiecības. Nelieto-
jot latviešu valodu saziņā ar mazākumtautību 
cilvēkiem, latvieši tādējādi atzīst, ka joprojām 
neuztver sevi par neatkarīgas valsts valstsnā-
ciju un Latvijā nejūtas psiholoģiski droši. Tikai 
tad, ja valstsnācija Latvijā būs pārliecināta par 
sevi, valodas izvēles situācijās latvieši arvien 
biežāk lietos savu dzimto valodu un viņu at-
tieksme pret latviešu valodas lietojumu mainī-
sies.

Pielāgojamies sarunas partnerim
Pieņemts uzskatīt, ka cilvēki izvēlas runāt tajā 
valodā, kurā jūtas kompetentāki. Latvijā situā-
cija divu valodu izvēlē ir gluži atšķirīga no pa-
saules prakses: latvieši saziņā pārsvarā izvēlas 
sarunas partnera valodu, ja to prot. Latviešu 
valodas lietojuma robežas nav stingras, tās ir 
izplūdušas, un tas var apdraudēt valodas lieto-
jumu nākotnē. 

Latvieši, kuri strādā kolektīvā, kur ikdie-
nā tiek lietota krievu vai angļu valoda, atrodas 
pielāgošanās situācijā citas valodas kolektīvam. 
Raksta autores 2001., 2009. un 2014. gadā in-
tervēto latviešu atbildes liecināja, ka otras va-
lodas lietošana ir priekšnoteikums darbavietas 
saglabāšanai, kamēr saskaņā ar Valsts valodas 
likumu, kas nosaka latviešu valodas statusu, 
vajadzētu pastāvēt valodas ziņā brīvas izvēles 
situācijai. Ikdienas darbu veicot krievu valodā, 
latvieši bieži arī domā krieviski. 

Situācija ar valsts valodas lietojumu valodas 
izvēlē privātajā uzņēmējdarbībā salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem diemžēl pasliktinās. 
Krievu valodas prasme gan oficiāli, gan neofi-
ciāli tiek uzsvērta kā kritērijs darba iegūšanai. 
Vērojama tendence, kas sākās ap 2008. gadu — 
liela daļa krieviski runājošo mazākumtautību 
darbinieku gan pašvaldību, gan privātajos uz-
ņēmumos atšķirībā no šīs tūkstošgades sākuma 
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ar latviešiem patlaban vairs necenšas runāt lat-
viski, lai arī skolā valsts valodu ir apguvuši labā 
līmenī. 

Valodas izvēles situācijās liela daļa latvie-
šu sarunās ar mazākumtautību cilvēkiem, kuri 
pārsvarā runā krieviski, pilnīgi pāriet uz krie-
vu valodu. Tam par iemeslu ir etnopsiholoģis-
kie faktori, augsts latviešu divvalodības līmenis 
latviešu un krievu valodā; latviešu vecāku vēl-
me, lai viņu bērni krievu valodu apgūtu kā vie-
nu no pirmajām svešvalodām, tātad arī nākamā 
paaudze, iespējams, veidojas potenciāli divva-
lodīga.

Kvebekas piemērs
Sociolingvistiskajos pētījumos (M. Hellere, H. 
Džailss, N. Kouplends u. c.) atzīts: kategoriska 
valodas izvēle ir vienīgā iespēja definēt sociālo 
identitāti un piederību grupai, etnosam vai nā-

cijai. Bieži tiek minēta Kvebekas provinces pie-
redze: tieši tajā strādājošais privātais sektors  
ilgu laiku bija pret valodas maiņu uzņēmumos. 
Tomēr likumā noteiktās pārmaiņas radīja situā-
ciju, kad jaunākās paaudzes franču valodā ru-
nājošie jeb frankofoni darba vidē nelietoja nedz 
angļu valodu, nedz arī notika angļu—franču va-
lodas koda maiņa. Pastāvējis uzskats — ja fran-
kofons runā angliski, viņa pārliecība un uzskati 
ir nenoteikti. Kompāniju vienīgā prasība, pieņe-
mot darbā jaunu darbinieku, bijusi franču valo-
das lietošana, tautība nav definēta kā kritērijs. 

Kvebekas provinces piemērs liecina: ar liku-
mu nosakot valodas lietojumu privātajos uz-
ņēmumos, var panākt lūzumu ierastajā saziņas 
veidā un sekmēt sociālas, ekonomiskas un po-
litiskas pārmaiņas. Latvijas situācija savukārt 
liecina, ka valstsnācija vēl nav nopietni definē-
jusi savu identitāti, un tikai nesen — 2014. gadā 
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— veiktie Satversmes grozījumi to sāk stiprināt. 
Daudzās divvalodīgajās sabiedrībās valo-

du konsekventa nošķiršana ir norma. Kanādas 
frankofonajās grupās franču un angļu valodas 
koda maiņa jeb runāšana pamīšus divās valo-
dās (sākot no atsevišķiem vārdiem līdz pat pil-
nīgai pārejai uz otru valodu) netiek akceptēta. 
Tas saistīts ar frankofono kanādiešu lingvistis-
kās identitātes jautājumiem. Kad Kanādā notika 
frankofonā atdzimšana, šo abu valodu nošķir-
šana Kvebekas provincē un franču valodas lie-
tošana kļuva pašsaprotama. 

Latviešu vidū kopš 20. gs. 90. gadu beigām 
vērojams, ka bilingvāli latvieši nav ieinteresē-
ti ne lingvistisko, ne sociālo robežu uzturēša-
nā ar citām lingvistiskajām grupām. Piemēram, 
Kvebekas provincē indivīds var nopietni kaitēt 
savai karjerai, frankofonajā uzņēmumā lietojot 
kaut atsevišķus angļu valodas vārdus vai iztei-
cienus, turpretim Latvijā šādas pieredzes ne lat-
viešu—krievu, ne latviešu—angļu valodas koda 
maiņas sakarā nav. Padomju laikus un rusifikā-
ciju pieredzējušo latviešu nostāja pret «bezro-
bežu attieksmi» valodā gan visbiežāk ir negatī-
va, jo viņiem latviešu valoda, tāpat kā valsts, ir 
būtiska vērtība.

Tendences un iespējas
Sabiedrības divvalodība nav mūžīga: agri vai 
vēlu notiek pāreja uz vienu valodu. Nav garanti-
ju, ka Latvijā šī pāreja notiks uz latviešu valodu, 
jo pašlaik ar rafinētu metožu palīdzību daudz 
tiek darīts, lai sociāli aktīvs cilvēks Latvijas teri-
torijā nespētu iztikt bez krievu valodas. 

Ir tiesa, ka krievu valodas prasmju samazinā-
šanās latviešu vidū savā ziņā veicina latviskāku 
valodas vidi. Tomēr šis fakts ir pretrunīgs, ja va-
lodu zināšanas uzlūkojam par indivīda kapitā-
lu: krievu valoda kā latviešu zināšanu kapitāla 
sastāvdaļa diemžēl veicina divvalodības pieau-
gumu tieši valstsnācijā. 

Daudzās Eiropas un Amerikas valstīs mazā-
kumtautībām otrajā paaudzē parasti augstāks 
prasmes līmenis ir majoritātes valodā. Turpre-
tim Latvijā par normu ir kļuvusi valstsnācijas 
divvalodība un mazākumtautību divvalodība 
vai pat vienvalodība vienas mazākumtautības 
valodā. 

Daudzu mūsu valsts politiķu un citu amat-
personu konformisms attieksmē pret valsts va-
lodas lietojumu un bilingvālo izglītību krievva-
lodīgajās skolās, kurās dažādu mazākumtautību 
skolēni tiek norobežoti krievu valodas vidē, uz-
tur spēkā sabiedrības divvalodību. Ja Latvijas 
amatpersonas medijos runā krievu valodā, tā ir 
attieksme, kas liecina — valdības līmenī trūkst 
izpratnes, nav ieinteresētības un vēlmes šo jau-
tājumu izvērtēt. Sabiedrība būtu jāinformē par 
ieilgušās asimetriskās divvalodības bīstamību 
gan sabiedrības, gan valsts līmenī.

Vadoši Latvijas politiķi apgalvo: «Labi gan, 

ka iedzīvotājiem nezūd krievu valodas prasme. 
Ko mēs iesāksim, ja bērni nemācīsies krievu va-
lodu?» Tā ir latviešu valodas nākotnei bīstama 
politika. Kamēr tāda pastāvēs, latviešu valodas 
situācija nemainīsies. Latvija ir Eiropas Savienī-
bas valsts, tātad latviešiem pēc dzimtās valodas 
apguves kā otrā jāapgūst kāda no Eiropas Sa-
vienības valodām. Tikai kā trešā, ceturtā varētu 
būt krievu valodas mācīšanās, nevis otrādi. 

Sabiedrības divvalodību var mazināt ar valsts 
finansēto pirmsskolas izglītības iestāžu un sko-
lu, kur dominē krievu valoda, pakāpenisko pār-
eju uz mācībām latviešu valodā, atbalstot ma-
zākumtautības, lai tās paralēli latviešu valodai 
apgūtu tieši savas valodas un kultūras, nevis 
norobežotos galvenokārt krievu valodas vidē. 

Arī plānojot bērnu izglītību, būtu labi par 
ekonomiski nozīmīgām uzskatīt ne tikai angļu 
un vācu valodu, bet arī japāņu, ķīniešu, spāņu, 
portugāļu, franču u. c. valodas. Tālredzīgi ve-
cāki, domājot par bērnu izglītību, paralēli an-
gļu valodai kā nozīmīgai svešvalodai izvēlas arī 
spāņu un ķīniešu valodu. 

Kā allaž, labs piemērs mums var būt kaimi-
ņi igauņi, kuri jau vēsturiski ar igauņu valodas 
konsekventu lietojumu valodas izvēles situā-
cijās ir spējuši uzturēt spēkā savas nācijas et-
nopsiholoģiskās robežas. Jā, un Igaunijai ir arī 
vislabākie ekonomiskie rādītāji starp Baltijas 
valstīm. Igauņu piemēra praktizēšana izpaus-
tos latviešu valodas izvēlē publiskajā telpā un 
atspoguļotos arī ekonomikā. Ê
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refleksija

«No visām pēdējo trīs gadu desmitu pārgrozī-
bām zīmīgākā, iespējams, ir «intelektuāļu» iz-
zušana. Divdesmitais gadsimts bija intelektuāļu 
gadsimts»1, tā savā darbā «Pārvērtēšana» secinā-
jis amerikāņu vēsturnieks Tonijs Džads (1948– 
2010). 

Intelektuāļu pienesums bijis nozīmīgs vien-
mēr, bet 20. gadsimtā, saasinoties ideju sadur-
smēm, viņu loma sabiedriskajos procesos nereti 
izrādījusies pat ļoti iespaidīga. 

21. gadsimtā Rietumu sabiedrībās grāmatu 
lasīšanas un diskusiju kultūra izplēn, un arī in-
telektuāļu balsis medijos vairs neskan tik bieži. 
Mūsdienu komunikācijas daudzbalsībā ikvienam 
turklāt ir iespēja savu viedokli publiskot, — arī tā-
pēc mazinās intelektuāļu klātbūtne domu apmai-
ņā par sabiedrībai būtiskām problēmām.

Kā intelektuāļu lomu saprot mūsdienu Lat-
vijā? Kādi ir šie intelektuāļi, kurus gan nievā un 
nicina, tomēr bez kuriem sabiedrība savā ziņā ir 
mēma? Vai tie vajadzīgi tikai brīdī, kad sabied-
rībai nepieciešams uztaustīt kādu domu un at-
tieksmes pavedienu, bet citādi — liekēži vien ir? 
Vai tomēr šajā ambivalentajā attieksmē ir kaut 
kas līdz galam nesaprasts? Vai ir atbilde uz jau-
tājumu, kā iespējama sabiedrība — kā idejas, do-
mas un viedokļi nokļūst sabiedrības izpratnes un 
pašizpratnes asinsritē, kas nodrošina tās pastāvē-
šanu? Šie jautājumi nav tikai vingrinājums retori-

kā. Mūsu rīcību vienmēr nosaka gan vēsturiskās 
situācija, gan individuālā izvēle, un tādēļ cilvē-
kam nav iespējams izvairīties no jautājuma par 
savu atbildību.

Tā ir tēma, kas prasa sociālās atmiņas papla-
šināšanu, prasa skatīt mūsu sabiedrību tās dzī-
ves pieredzes kontekstā, arī saistībā ar intelek-
tuāļu likteņiem padomju sistēmā. Nedrīkstam 
aizmirst, ar kādām ētiskām un profesionālām 
dilemmām padomju okupācijas laikā bija jāsa-
stopas humanitāro un sociālo zinātņu pasnie-
dzējiem un pētniekiem. Turklāt, ievērojot in-
telektuāļu nozīmi modernajā sabiedrībā, viņu 
rīcības izvērtējums ir nozīmīgs ne tikai pašiem 
intelektuāļiem. Tieši intelektuāļu uzturētās vēr-
tības padomju laika sociālajā vidē radīja šo-
dienas līderus, tāpēc svarīgi ir redzēt šīs vides 
pārmantošanas ceļus. Lai apzinātos, cik tie ir bi-
juši samocīti, jo dubultā morāle un domāšana tā 
vienkārši neizzūd no apziņas. 

Ne tikai ideju cīņas, bet arī domāšanas defor-
mācijas, ko piedzīvoja intelektuāļi Latvijā, prasa 
pacietīgu līdzdomāšanu un izpratni. Jā, latvietis 
ir vīlies vai noguris no idejām un politikas, 20. 
gadsimts ir atstājis smagu atmiņu mantojumu. 
Nespējot novērtēt intelektuāļu nozīmi sabiedrī-
bas sociālajā dzīvē, mēs padarām nabagākus paši 
sevi un savu valsti. 

Nule iznākusī grāmata — vēsturnieka Pētera 
Krupņikova dzīvesstāsts — mēģina izgaismot šos 
jautājumus: kā bija iespējams strādāt intelektuālu 
darbu un saglabāt uzskatu neatkarību, personī-
bas autonomiju totalitārā iekārtā? Kā iespējams 
šādos apstākļos studēt vai mācīt vēsturi? Kāpēc 
vēstures fakultātē studēja ne tikai padomju armi-
jas virsnieki, kuriem augstākā izglītība bija nepie-
ciešama, lai varētu kļūt par poļitrukiem savās ar-
mijas daļās? Un kā ar tiem, kurus interesēja vara, 
jo diploms deva iespēju arī ieņemt amatu Latvi-
jas PSR politiskajā vadībā? 

Tomēr arī tolaik vairāk bija tādu, kuri gribēja 
tuvinājumā ieskatīties vēstures mūzas Klio sejā, 
lai labāk izprastu Latvijas un pasaules vēsturi: 
vēsturnieka profesija sola intelektuālu brīvību —
lasīt, domāt un pašiem veidot savus spriedumus. 
Ikvienam, kurš toreiz studēja ideoloģizētajā LVU 
Vēstures un filozofijas fakultātē, par šo brīvību ir 
nācies maksāt, sastopoties gan ar neuzticību, gan 
ironisku attieksmi. 

Starp tālaika docētājiem bija kaismīgi padom-
ju ideoloģijas pārstāvji, taču ievērojamas pasnie-
dzēju daļas godaprāts, spēja izdzīvot un audzināt 
nākamos intelektuāļus ir cieņas un apbrīnas vēr-
ta arī no šodienas skatpunkta. Komponistiem un 
literātiem bija sava metavaloda, kurā raidīt vēstī-
jumus tālaika sabiedrībai netiešā veidā, taču arī 
vēstures pasniedzēji bija izstrādājuši veidu, kā ar 
analoģiju starpniecību pateikt svarīgo studen-
tiem. Viens no tādiem pasniedzējiem bija Pēteris 
Krupņikovs. 

Viņa dzīvesstāsts iepazīstina ar ģimenes bio-
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grāfiju un atmosfēru, kuras ietekmē veidojās in-
terese par vēsturi. Jāteic, ikviena cilvēka dzīves-
stāsts ir «mazā vēsture», bet ne katra cilvēciska 
pieredze var kalpot tā vai cita laikmeta pamat-
struktūras izpratnei. 

Izrādās, var piedzimt turīgā buržuā ģimenē, bet 
laikmeta griežu iespaidā kļūt par komunistiskās 
partijas pagrīdnieku. Hanna Ārente (1906—1975) 
savās Esejās raksta, ka daudzi no 20. gadsimta eb-
reju intelektuāļiem, kas auga kosmopolītiskajā, 
bet ģeogrāfiski nomaļajā Austrumu un Vidusei-
ropas vidē, bija kreisi noskaņoti. Arī šodien Rie-
tumos daļa intelektuāļu ir kreisi noskaņoti, tā sa-
glabājot distancētu attieksmi pret varu. Tomēr ne 
katram Rietumu intelektuālim ir tāda pieredze 
kā Pēterim Krupņikovam, kuram ideālās sabied-
rības ideja sabrūk 1941. gada 14. jūnija naktī. Un 
visa pārējā dzīve ir lēna un mokoša atgrūšanās no 
jaunības dienu ideāliem. 

Profesora dzīvesstāsts sniedz vienu no dau-
dzajām iespējamajām atbildēm, kā veidojas in-
telektuālis, cik liela loma ir ģimenei, cilvēkiem, 
kuri ienāca viņa vecāku mājās un lielā mērā ie-
spaidoja viņa skatījumu uz lietām – mācīties 
uztvert un saprast vēstures notikumus no vai-
rākiem skatu torņiem. Tāpēc profesora Krupņi-
kova lekcijās nekad nebija klišejisku secinājumu, 
viņš portretēja cilvēkus viņu attieksmēs un rak-
sturos. Jā, īpaši raksturos: «Kad vēstures notiku-
mi ir saspringti, tad visu izšķir sabiedrības līderu 
ne jau izglītība vai svešvalodu zināšanas, bet gan 
raksturi.»

Grāmatas lasītājam tomēr var rasties jautājums: 
profesors bija Komunistiskās partijas biedrs, 
frontinieks, kara beigās vēl strādāja par tulku 
SMERŠ (PSRS militārajā pretizlūkošanas dienes-
tā), tulkoja nacistu tiesas prāvā Rīgā, tā dēvētajā 
mazajā Nirnbergā, bija pat Vēstures un filozofijas 
fakultātes katedras vadītājs – kā sistēmai tik uz-
ticams cilvēks spēja palikt brīvs no sistēmas ie-
spaida? Manā skatījumā profesora Krupņikova 
dzīvesstāsts ir piemērs tam, ka arī totalitārā sis-
tēmā cilvēkam bija iespēja nosargāt savu iekšējo 
brīvību, apgūstot tādas rīcības stratēģijas, kādas 
prasīja atbilstošā situācija. Tās nenoliedzami bija 
smagas ētiskās dilemmas, turklāt apstākļos, kad 
auditorijās bija jāuzmanās arī no studentu vidū 
esošiem «ziņotājiem».  

80. gadu beigās un 90. gadu sākumā Latvijā 
vēsture kļuva par karstāko diskusiju lauku, arī 
šodien neizrunātā pagātne mums nedod miera. 
Vai tiešām vēsture vienmēr jāraksta no jauna? 
«Objektīvi raksta tikai Dievs, bet viņš ir aizņemts 
un vēsturi neraksta.» Ir gan tiesa, ka vēsturi va-
jag atkal un atkal rakstīt no jauna, jo tā iespē-
jams vairāk uzzināt par notikušo. Vēsturniekam 
notikumi ne tikai jāreģistrē, bet jāsniedz laikme-
ta raksturojums, jāiejūtas to cilvēku psiholoģijā, 
kuri darbojušies uz vēstures skatuves. 

Mēdz teikt, ka vēsture neko nemāca un ka cil-
vēki no vēstures neko nemācās. Vēstures pro-
fesors Krupņikovs zināja izcelt piemērus, kas 
liecināja par pretējo — par, piemēram, pēckara 
periodā pārvarēto naidu starp Franciju un Vāci-
ju. Piebildīšu, arī šajā procesā liela nozīme bija 
intelektuāļu devumam.

Viņa atmiņas ir liecība par 20. gadsimtu, par 
pieredzi, kas iegūta uz savas ādas. Stāsts par cil-
vēka spēju saglabāt un uzturēt savas patības in-
telektuālo centru — būt atvērtam, kur un kad tas 
iespējams, dalīties ar saviem studentiem, bet spēt 
arī noslēgties un saudzējoši uzkrāt domas, kad 
atvērtība un dalīšanās nav iespējama. Varbūt tieši 
tādēļ Krupņikovs ir viens no tiem retajiem Latvi-
jas vēsturniekiem, kura intelekta spēku pazīst un 
atceras arī citviet pasaulē. Ê

1 Džads, T. Pārvērtēšana. Rīga: Dienas Grāmata, 
2012., 21.lpp. 
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vēsture

Kopš Vācijas sakāves Otrajā pasaules karā 1945. 
gada maijā pagājuši 70 gadi. Uzvaru pār Vāciju 
nesen pieminēja visa demokrātiskā pasaule, arī 
bijušās sabiedroto valstis. 

Karā iesaistītās tautas to atceras un piemin da-
žādi — diez vai ir vēl kāds tik politizēts pagātnes 
notikums kā Otrais pasaules karš. Ne tikai tā-
dēļ, ka Krievija savā mūsdienu ekspansionisma 
ideoloģijā izmanto totalitārās Padomju Savienī-
bas uzvaras laurus un frazeoloģiju, — arī Rietu-
mu pasaule joprojām atrodas ideoloģisku valgu 
varā. Par Otro pasaules karu daudzviet pasaulē 
valda vienkāršoti stereotipi — Vācija ir galvenais 
vaininieks, un visi, kas pret to karoja, ir labie.

Laikam ritot, ir aizmirsts, kā šis karš mainīja 
pasauli un cilvēku domāšanu. 1945. gada mai-
jā sakautā Vācija bija totalitāra valsts, kurā varu 
kopš 1933. gada pakāpeniski bija sagrābusi nacis-
tu partija. Tomēr vāciešiem bija arī gadu desmi-
tiem senas daudzpartiju sistēmas un domu plurā-
lisma tradīcijas, ar ko tie 19. gadsimtā bija priekšā 
citām Eiropas valstīm un visai Rietumu puslodei, 
ASV ieskaitot. Piesaucot tikai nacistu valdīšanas 
laiku un Otrā pasaules kara norises, šie vācu nāci-
ju raksturojošie fakti parasti tiek atstāti ēnā.

Denacifikācijas ideja
Plānojot pēckara kārtību, sabiedroto valstis par 
vienu no galvenajiem uzdevumiem izvirzīja na-

cistu ietekmes iznīdēšanu Vācijā. Šī ideja jau 
1943. gadā radās ASV Aizsardzības ministrijā, 
sauktā par Pentagonu, un pašu procesu nosauca 
par denacifikāciju. Pēc Vācijas sakāves denacifi-
kācijas jautājumu pārņēma Sabiedroto kontroles 
padome, kas risināja okupētās Vācijas pārvaldes 
jautājumus. 

Kā zināms, pēc kapitulācijas Vācija tika okupēta 
un sadalīta okupācijas zonās: ASV, Lielbritānijas, 
PSRS un Francijas pārziņā nonāca noteikta Vāci-
jas teritorijas daļa. Tās starptautisko statusu no-
teica tā sauktie okupācijas statūti, kas nākamo 
Vācijas Federatīvo Republiku (VFR) arī ārpoliti-
kas un militārajā jomā padarīja atkarīgu no ASV 
un Lielbritānijas. Līdz ar Eiropas un Transat-
lantiskās integrācijas pirmsākumiem 1955. gadā 
striktās okupācijas normas tika revidētas, bet sa-
biedroto valstu lemšanas tiesības pilnībā tika at-
celtas tikai 1991. gadā pēc Vācijas apvienošanās, 
kad tā ieguva pilnu suverenitāti.

Okupācijas statuss ļāva uzvarētājvalstīm arī 
veikt vāciešu ideoloģisko pāraudzināšanu. Dena-
cifikācijai jeb nacistiskās ideoloģijas iznīdēšanai 
bija daudz virzienu. Steidzamākā nepieciešamī-
ba tūlīt pēc kara beigām bija nacistiskās simboli-
kas likvidācija, kas īpaši dūrās acīs uzvarētājiem: 
tika aizliegti Trešā reiha karogi, ģerboņi, svastika, 
godalgas, tituli un citi simboli. Viegli bija iznīci-
nāt karogus, filmu lentes, skaņuplates, grāmatas, 
plakātus, grūtāk bija ar ēku mūros iekalto Trešā 
reiha simboliku, bet arī ar to tika galā īsā laikā — 
saspridzinot vai nokaļot. Tikpat ātri tika likvidē-
tas ielu nosaukumu plāksnītes ar Ādolfa Hitlera 
vai viņa tuvu līdzgaitnieku vārdiem. Nesalīdzi-
nāmi grūtāk bija tikt galā ar cilvēkiem un ietek-
mēt viņu domāšanu. 

1945. gada februārī ASV prezidents Franklins 
D. Rūzvelts (1882—1945), PSRS diktators Josifs 
Staļins (1878—1953) un britu premjers Vinstons 
Čērčils (1874—1965) Jaltas apspriedē nolēma lik-
vidēt nacisma un militārisma ietekmi vācu valsts 
pārvaldē, kultūrā un saimniecībā. Tā kā denacifi-
kācijas metodes nepārrunāja, okupētājvalstis vē-
lāk rīkojās katra pēc sava prāta. Visaktīvākie bija 
amerikāņi — strādāja ar apbrīnojamu entuzias-
mu, reizēm bērnišķīgi rotaļīgi, bet kopumā mērķ-
tiecīgi, neatlaidīgi un sistemātiski.

Šauras aprindas vai visa tauta
Jau kopš 1944. gada ASV un Lielbritānijā tika 
spriests par to, vai pie kara ir vainīgas tikai šauras 
nacistu aprindas vai visa vācu tauta. Uz sabied-
risko domu Rietumos iespaidu atstāja vāciešiem 
naidīgais amerikāņu prezidents Rūzvelts. Viņa 
pretvāciskums pārspēja pat padomju diktatora 
Staļina kara laika šausminošo pretvācu propa-
gandu. Jau folklorizējies Rūzvelta prātojums par 
vāciešu (viņš tos sauca par huņņiem) kastrēšanu, 
lai tie vairs nevarētu radīt pēcnācējus, kas tur-
pina visu pa vecam. Viņaprāt, tiešs pierādījums 
vācu tautas kopvainai bija Vācijas izsludinātais 
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totālais karš un tautas solidaritāte ar savu fīreru, 
kas tiešām bija neapstrīdami fakti. Līdzīga naida 
pārpilns bija Rūzvelta finanšu ministrs Henrijs 
Morgentavs (1891—1967), kas bija cēlies no Vā-
cijas ebrejiem, tādēļ izjuta personisku naidu pret 
vāciešiem. Morgentavs izstrādāja tādu ekono-
misko pasākumu plānu, kas novestu bada nāvē 
30 miljonus vāciešu un paredzēja vienotas vācu 
nācijas likvidēšanu. Šo plānu kā karstu kartupe-
li mētāja ASV un Lielbritānija. Vēl dienu pirms 
Rūzvelta nāves 1945. gada 11. aprīlī Morgentavs 
centās panākt, lai prezidents to apstiprina. Tas 
nenotika, bet šīs idejas turpināja pastāvēt. Arī rei-
ha propagandas šefs Jozefs Gebelss (1897—1945) 
1945. gada sākumā paguva izmantot Morgentava 
plānu kā piemēru nacistu sludinātajai ebreju pa-
saules sazvērestībai pret Vāciju. 

Pretēji emocionālajam Rūzveltam un viņa fi-
nanšu ministram amerikāņu sabiedrība savos 
spriedumos bija atturīgāka. Tas arī saprotams, 
paturot prātā, ka aptuveni trešdaļa visu Eiropas 
izcelsmes amerikāņu pilsoņu bija ar vācu asiņu 
piejaukumu. Tādēļ ASV abos pasaules karos ie-
saistījās vēlu, pēc ilgstošas sabiedrības (vēlētāju) 
viedokļu apzināšanas.

ASV, Lielbritānija un abu tālaika sabiedro-
tā PSRS ne mazākajā mērā nepieļāva iespēju, ka 
kara izraisīšanā un dažādos noziegumos pret Vā-
cijas un citu valstu civiliedzīvotājiem varētu būt 

vainojami arī vēlākie kara uzvarētāji. Te piemi-
nams labi zināmais 1939. gada 23. augusta Mo-
lotova—Ribentropa pakts, kas vienlīdz lielu at-
bildību kara izraisīšanā uzliek arī Kremlim. Tāpat 
amerikāņu īstenotā vācu pilsētu masveida bom-
bardēšana 1944.—1945. gadā, kurās bojā gāja des-
mitiem, pat simtiem tūkstošu iedzīvotāju, un pa-
domju kara flotes vācu pasažieru lainera Wilhelm 
Gustloff apzinātā nogremdēšana 1945. gada jan-
vārī, nogalinot vairāk nekā 9000 nevainīgu cil-
vēku, lielākoties vācu bēgļu no Austrumeiropas, 
sarkanarmiešu masveida vācu sieviešu izvaroša-
nas utt. Šie jautājumi bija pilnīgs tabu.

Vāciešu pāraudzināšana
Tūlīt pēc Vācijas kapitulācijas ASV skaļās retorikas 
iespaidā Rietumu sabiedriskā doma sāka sliekties 
vācu «kolektīvās vainas» virzienā. Amerikāņi un 
briti vadāja vācu civiliedzīvotājus uz koncentrā-
cijas nometnēm, rādīja ebreju un nacistu režīma 
pretinieku līķus, ko paši bija izrakuši un ar buldo-
zeriem sastūmuši kaudzēs. Entuziasma pārpilna-
jiem amerikāņiem bija vairāk brīvās naudas, viņi 
arī organizēja propagandas dokumentālo filmu 
uzņemšanu, lika iestudēt teātra izrādes un īpa-
šas radiopārraides, masveidā izplatīja drukātus 
materiālus. No tālaika materiāliem mūsdienās 
dokumentālistikā joprojām izmanto amerikāņu 
kara resora 1945. gadā veidoto propagandas filmu 
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Nāves dzirnavas (Death Mills). Propagandas mērķis 
bija likt vāciešiem saprast, cik daudz ļauna viņi 
nodarījuši. Amerikāņi kontrolēja informācijas tel-
pu Vācijas lielākajā daļā un sāka vācu pāraudzinā-
šanu šā vārda burtiskā izpratnē.

Sekoja arī represīvie pasākumi. Sākās plaša ie-
dzīvotāju pārbaude, kuras triumfs bija vācu kara 
noziedznieku parādes prāva Nirnbergā. Nacis-
tu partijas un SS funkcionāri, gestapo darbinieki 
uzreiz tika ievietoti internēto nometnē, lai viņi 
nevarētu vadīt partizānu karu. Amerikāņi un 
briti savā zonā lika vāciešiem aizpildīt aptaujas 
anketas ar vairāk nekā 100 jautājumiem, lai no-
skaidrotu, kurš ir bijis pārliecināts nacists. Tad ie-
dzīvotājus sadalīja vairākās kategorijās atbilstoši 
to vainas pakāpei. Tā sauktie galvenie vaininieki 
parasti tika nolemti nāvessodam, bet «līdzskrējē-
ji» un «nevainīgie» atbrīvoti no atbildības. Citiem 
vārdiem, Vācijā notika īsta politiskā tīrīšana, ku-
rai aizdomīgi līdzīgas bija novērojamas arī Latvi-
jā padomju un vācu okupāciju laikā no 1941. līdz 
1949. gadam. Tīrīšanas gaitā tika neitralizēta visa 
tālaika politiskā un intelektuālā elite.

Vācu sabiedrības reakcija 
Vācu sabiedrība — gan tie, kas bija saistīti ar nacis-
tu varu vai militāro jomu, gan arī parastie iedzī-
votāji — par visu iepriekš minēto bija neizpratnē. 
Ar vācu varas aprindām saistītajiem Ādolfs Hitlers 
(1889—1945) un nacistu partija vēl nesen bija aug-
stākā autoritāte, kuru visi respektēja, bet tagad vi-
ņus pēkšņi dēvēja par noziedzniekiem. Savukārt 
parastie civiliedzīvotāji bieži nevarēja saprast, kā-
pēc viņiem par kaut ko jāatbild, kāpēc jāpierāda, 
ka ir nevainīgi, kāpēc viņiem rāda kara laikā pa-
strādātās šausmas un kāds viņiem ar to visu sa-
kars, ja viņi nav devuši pavēles, šāvuši vai karojuši.

Nekādu sajūsmu vāciešos neizsauca arī nacis-
tisko simbolu iznīcināšana, drīzāk tas radīja kār-
tējo neizpratni. Ka valsts simbolika ir svēta un 
cienījama, vāciešos bija ieaudzināts jau paaudzēs! 
Tādēļ viņi to uztvēra kā uzvarētāju barbarismu. 
Jāatzīst, amerikāņiem un britiem izdevās visai 
veiksmīgi savaldīt vāciešus un atturēt no atklātas 
pretestības. Jau dažus mēnešus pēc Vācijas sakā-
ves tomēr bija jāsāk domāt ne tikai par to, kā vā-
ciešus tiesāt un pāraudzināt, bet arī par to, ko vā-
ciešiem piedāvāt, lai viņi ar situāciju samierinātos. 
Tā nostiprinājās doma par vismaz daļēju Vācijas 
valsts atjaunošanu un tās iesaisti kopīgās Rietu-
mu ekonomiskajās un aizsardzības struktūrās.

Jau pirms Vācijas Federatīvās Republikas izvei-
des 1949. gada 23. maijā denacifikācijas jautājums 
tika nodots pašu vāciešu rokās. Bija kļuvis skaidrs, 
ka nacistu partijas ietekme valstī bijusi vispārēja 
un ka partija kopš 1933. gada bija saaugusi kopā 
ar valsti un nāciju, jo pat skolas bērni bija Hitler-
jaunatnes (Hitlerjugend) organizācijas biedri. Rietu-
mu sabiedrotie beidzot saprata, ka izolēt visus, kas 
kādreiz sadarbojušies ar nacistu partiju, nozīmētu 
pilnīgu Vācijas teritorijas sabrukumu.

Sabiedroto okupācijas varām tomēr neizdevās 
vāciešus ātri pāraudzināt. Vairums to, kas nacistu 
gados bija apzinīgā vecumā, ārēji pieņēma jauno 
kārtību un principus, bet ieaudzināt viņos patie-
su vainas vai atbildības sajūtu nebija iespējams. 
Te sabiedrotajiem lieti noderēja kādreizējie na-
cistu politiskie opozicionāri, kas bija cietuši re-
presijās vai, no tām bēgot, devušies trimdā. Vācu 
sociāldemokrātiem, kuru darbība nacistu varas 
laikā bija aizliegta, pēkšņi iestājās īsta zvaigžņu 
stunda. Sociāldemokrāti un viņu pēckara līderi 
Kurts Šūmahers (1895—1952), kas bija izgājis vācu 
koncentrācijas nometni, un vēlākais VFR kanclers 
sociāldemokrāts Villijs Brants (1913—1992), kas 
bija dzīvojis emigrācijā, varēja atgriezties un ie-
saistīties valsts pārvaldē. Līdzīgu zvaigžņu stun-
du piedzīvoja arī vācu protestantu baznīca, kuras 
paspārnē nacistu gados bija izveidojusies nelie-
la pret vadoņa kultu (fīrerismu) vērsta opozīcija 
un tās aktīvisti — represēti. Nav brīnums, ka va-
došais vācu politiskais spēks kopš VFR izveides 
ilgus gadus bija tieši vācu kristīgie demokrāti un 
viņu nacistu gados represētais līderis VFR pir-
mais kanclers Konrāds Adenauers (1876—1967). 
Tomēr vēlāk baznīca kļuva uzvarētājiem ne pārāk 
izdevīga, jo sāka kritizēt amerikāņu uzspiesto 
kolektīvās vainas kompleksu.

Gadiem ritot, vecajiem nacistu laika pagrīdnie-
kiem piebiedrojās tā vācu paaudze, kas bija dzi-
musi pēc kara. 60. gadu vidū un otrajā pusē tā 
studēja augstskolās, bija izaugusi pavisam jaunā 
informācijas telpā, kurā medijos, skolas grāma-
tās, no zinātnieku un politiķu mutēm skanēja 
baisi fakti par vāciešu vainu pasaules karā un par 
nacisma unikālo dabu — tālaika vēsturnieki, po-
litologi un filozofi apgalvoja, ka nacisms kopu-
mā atbilst vācu mentalitātei un tradīcijām, kaut 
savā izpausmē tas varēja būt arī kas dēmonisks 
un iepriekš nebijis. Gutta cavat lapidem, skan latī-
ņu izteiciens — «ūdens pilot ar laiku pat akmeni 
sagrauž». Ja daudzu gadu gaitā sabiedrība dzird 
par kolektīvo vainu un par Vāciju kā vienīgo kara 
vaininieci, tad palēnām sāk ticēt. 

Vāciešu pāraudzināšana, ko sāka amerikāņi kā 
pasaules vēsturē vēl nepieredzētu pasākumu, bija 
nesusi rezultātus. Vāciešu atbildības apliecināša-
na ar laiku kļuva par vienu no pašu vācu politi-
ķu labā toņa iezīmēm, it īpaši uzturoties ārzemēs 
vai starptautiskos pasākumos. Plašu rezonansi 
pasaulē, piemēram, ieguva VFR sociāldemokrātu 
kanclera Villija Branta nomešanās ceļos pie Var-
šavas geto pieminekļa 1970. gada 7. decembrī, tā 
izteiksmīgi apliecinot vāciešu atbildību par kara 
gados notikušo holokaustu. 

Tomēr šai medaļai bija arī otra puse. Uz 
nacistisko mantojumu vācieši reizēm sāka ska-
tīties caur pirkstiem. VFR augstākajos ama-
tos nonāca bijušie nacistu partijas biedri. Tādi, 
piemēram, bija VFR prezidenti Valters Šīls (1919) 
un Karls Karstens (1914—1992), kuru amatu laiks 
ilga no 1974. līdz 1984. gadam, un VFR kanclers 
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Kurts Georgs Kīzingers (1904—1988), kurš bija 
amatā no 1966. līdz 1969. gadam. Vācu kreisajiem 
tas, protams, nepatika, un viņi kopā ar Kremli to-
laik solidāri cēla trauksmi par nacisma atdzimša-
nu Rietumvācijā. 

Vēstures pētniecība politikas kalpībā
Lieli nopelni vācu atbildības jūtu stiprināšanai 
bija jaunai vēstures pārrakstīšanai, kuras rezul-
tātā vāciešiem bija jāiemāca pareiza vēstures iz-
pratne. Šajā ilgtermiņa procesā tika iesaistīti paši 
vācu speciālisti, bet iniciatori meklējami sabied-
roto valstīs. Īpaši aktīvas te atkal bija ASV, kur pie 
varas kopš 1945. gada aprīļa atradās prezidents 
Harijs Trūmens (1884—1972). 

Viens no spilgtākajiem piemēriem bija ar ame-
rikāņu svētību nodibinātā vācu pētniecības insti-
tūcija, kuras tagadējais nosaukums ir Mūsdienu 
vēstures institūts (Institut für Zeitgeschichte).  

Ideju par šādu pētniecisku iestādi, kas pētī-
tu nacisma vēsturi no 1933. līdz 1945. gadam, 
amerikāņi izvirzīja jau 1947. gadā, kad redzē-
ja vācu neizpratni par sabiedroto denacifikāci-
jas pasākumiem. Šī institūcija tika radīta pretēji 
visiem zinātniskajiem kanoniem, jo to izveidoja 
ideoloģisku apsvērumu vārdā, turklāt nevis pēc 
vācu zinātnieku, bet pēc okupācijas varas ini-
ciatīvas. Vēstures rakstīšana nonāca varas kalpī-
bā. Mūsdienās brīvā pasaule labi zina vienu no 

pagātnes pētniecības pamatbaušļiem, kuru vēs-
turnieki cenšas ievērot — pagātni nedrīkst inter-
pretēt mūsdienu politisko uzskatu iespaidā. Šis 
bauslis tobrīd tika rupji pārkāpts!

Darbu institūts sāka vienlaikus ar VFR izvei-
di 1949. gadā, un tas pastāv joprojām, tikai bez 
agrākajām politiskajām vadlīnijām. Sākotnēji zi-
nātniskajai institūcijai vispirms lika kritiski pē-
tīt tieši nacionālsociālismu, paralēli notika arī 
abu pasaules karu, to cēloņu, totalitārisma u.c. 
problēmu pētniecība. Tika atsegti daudzi šokējo-
ši fakti un secinājumi, kas vācu totalitāro režīmu 
padarīja netīkamu arī plašām vācu sabiedrības 
masām. Veiktā pētniecība kopumā vērtējama kā 
ļoti precīza un skrupuloza, reizēm pat pārspīlēti 
detalizēta. Turklāt visa Rietumu pasaule rūpīgi 
sekoja līdzi šim procesam un nodrošināja tam 
visplašāko iespējamo publicitāti. 

Tomēr politiskie norādījumi šos pētījumus 
padarīja subjektīvus. Nacisms bija jānosoda un 
vāciešiem bija jāapzinās sava atbildība. Šo uzde-
vumu pagātnes pētnieki izpildīja sistemātiski un 
konsekventi.  

Jaunā vācu sabiedrība un kreisums
Jaunais vēstures redzējums īpaši iespaidoja pēc-
kara paaudzi, kas pati karu netika piedzīvoju-
si. Radās paaudžu konflikts. Tā paaudze, kas 60. 
gadu otrajā pusē beidza skolu, savus vecākus un 
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vecvecākus sadzīvē bieži sauca par naciķiem, ai-
cināja aizmirst pagātni un domāt par nākotni. To-
laik vācieši bija tā aizrāvušies ar nacionālsociā-
lisma izpēti, ka vispārējās tolerances un vainas 
apziņas dēļ sāka aizmirst par paradoksāli līdzīgo 
komunistisko ļaunumu, kas joprojām mājoja Pa-
domju Savienībā. Likumsakarīgi, ka pēc rekord-
ilgas kristīgo demokrātu valdīšanas 1969. gadā 
varu pārņēma sociāldemokrāti ar Villiju Brantu 
priekšgalā, kura jaunais ārpolitiskais kurss bija 
vērsts uz izlīgumu ar Maskavu un ilgstoši neatzī-
tās komunistiskās Vācijas Demokrātiskās Repub-
likas (rietumvācieši to sauca vienkārši par zonu) 
atzīšanu. Sociāldemokrātu ārpolitiku atzinīgāk 
vērtēja ārzemēs, pašu mājās tā saskārās ar asiem 
opozīcijas iebildumiem. 

Pagātni pētīt ir nepieciešams, jo bez pagātnes 
nav nedz tagadnes, nedz nākotnes, kā daudzi 
domātāji teikuši jau kopš senatnes. Tomēr vēs-
ture tolaik nonāca Otrā pasaules kara uzvarē-
tāju politisko uzskatu jūgā. To varētu raksturot 
ar Francijas imperatora Napoleona Bonaparta 
spārnoto frāzi: «Vēsture — tie ir meli, par kuriem 
cilvēki vienojušies.» 

Arī demokrātiskā valstī pareiza vēstures inter-
pretācija var būt instruments, ar kuru kontrolēt 
sabiedrību. Par vēstures interpretācijas un po-
litikas ciešo saistību Rietumu kultūrā sen vairs 
nav nekādu šaubu. Pēc kara Rietumos bija atļau-
ta tikai viena — uzvarētāju — vēsture, kurā par 
vainīgo tika atzīts kara zaudētājs. Kāds varētu 
aizrādīt — arhaiska un mūsdienu pasaulei ne-
tipiska parādība vai pat autora pārspīlējums. 
Diemžēl pareizās (uzvarētāju) vēstures atļaušana 
un nepareizās (zaudētāju) vēstures noliegšana ir 
sena cilvēka morāles neatņemama sastāvdaļa, un 
tā ir raksturīga visu veidu uzvarētājiem.

Vēstures interpretācijā daudz noteica arī sa-
biedrībai piemītošais kreisums. Aukstā kara ga-
dos liela daļa populāru Rietumu intelektuāļu, to 
skaitā vēsturnieki, bija ar visai izteiktām kreisām 
simpātijām. Tas ne vienmēr nozīmēja simpātijas 
Maskavas komunistu virzienā, drīzāk simpātijas 
pret sociālo taisnīgumu, līdztiesību, proti, vispā-
rējiem marksisma principiem. Plašu populari-
tāti Eiropā ieguva britu kreiso vēsturnieku Ed-
varda Kara (1892—1982) un Ērika Hobsbauma 
(1917—2012) traktāti par 20. gs. notikumiem. Arī 
vācieši neatpalika, izveidojās pat vesela kreiso 
intelektuāļu «nometne», kurā bija Hanss Ulrihs 
Vēlers (1931—2014) un filozofs Jirgens Hāber-
māss (1929). Viņu darbos var sastapt virtuozi iz-
teiksmīgu vācu lomas nosodījumu 20. gs. pirmās 
puses pasaules norisēs. Kreisie uzskati kā mag-
nēts pievilka publiku, jo kritizēja un norādīja uz 
trūkumiem valstī.

Jaunradītais nesenās pagātnes tēls 20. gs. 60. 
gadu otrajā pusē veicināja kreiso uzskatu popu-
laritāti visā Rietumu pasaulē. VFR nebija izņē-
mums, drīzāk viens no spilgtākajiem piemēriem. 
Rietumvācijā kreiso ekstrēmistu aktīvisti pat no-

nāca tik lielā jaunās informācijas un marksis-
ma gūstā, ka vēlējās sagraut tradicionālās valsts 
pamatus, jo uzskatīja, ka jārada kas jauns, kas 
tāds, kā vēsturē vēl nav bijis un nav sakompro-
mitēts. Kopš 60. gadu beigām uzplauka kreisais 
terorisms, kura redzamākā pārstāve 70.—80. ga-
dos bija «Sarkanās armijas frakcija». Tā bija tero-
ristu banda, kas slepkavoja, spridzināja un laupī-
ja, turot stresā visu Rietumvāciju. Zināmā mērā šī 
parādība bija kā kreisi ekstrēmo aprindu atbilde 
uz denacifikācijas procesa apsīkumu 50. gados 
un šķietami nepilnīgu rēķinu noslēgšanu ar vācu 
pagātni. Ekstrēmistus  maksimālistus neapmieri-
nāja Vācijā ieviestā tiesiskā prakse, kas ļāva sodīt 
par kara laika noziegumiem tikai tad, ja izmeklē-
šanas laikā bija gūti nepieciešamie neapgāžamie 
pierādījumi.

Gaidāmas korekcijas
Kad 80. gadu nogalē bija sašūpojies kreisā tero-
risma ideoloģiskais balsts Maskavā, arī Rietumu 
pasaulē mazinājās kreiso uzskatu popularitāte, 
noplaka kreisā terorisma draudi. Pēc PSRS sa-
brukuma Eiropas un Amerikas intelektuāļu vidū 
apsprieda japāņu izcelsmes amerikāņu politolo-
ga Frensisa Fukujamas (1952) secinājumu par tā 
saukto vēstures galu. Aukstajā karā bija šķietami 
neatgriezeniski uzvarējusi Rietumu demokrātija 
un brīvais tirgus. Laikam ritot, tā izrādījās tikai 
šķietamība.

Katra paaudze tiecas pārrakstīt savas valsts, 
tautas un pat pasaules vēsturi, cenšas atklāt ko 
jaunu un salikt aktuālos akcentus. Tā ir realitāte, 
ko pasaulē sastopam laiku pa laikam. Līdzīgi kā 
Vācijā 60. gadu beigās bija izaugusi jauna paau-
dze, kas nebija piedzīvojusi Hitlera laikus un vē-
lējās «izrēķināties» ar pagātni, arī tagad izaugusi 
un pagātni vērtēt sāk paaudze, kas nav piedzī-
vojusi pat auksto karu, bet viņu vecāki par Otro 
pasaules karu dzirdējuši tikai nostāstos. Kādus 
faktus par vācu nacismu, vācu vainu un Otro pa-
saules karu izcels un kādus secinājumus izdarīs 
vēstures pētnieki jau tuvākajos gados, atliek tikai 
minēt, bet, visticamāk, tie palēnām ieviesīs ko-
rekcijas uzvarētāju veidotajā līdzšinējā vēstures 
interpretācijā. 

Diemžēl daļai Otrā pasaules kara laika doku-
mentu rietumvalstīs joprojām ir slepenības sta-
tuss, jo tie satur valsts noslēpumu. Tas nozīmē, ka 
no pētniekiem un sabiedrības joprojām apzinā-
ti tiek slēpta informācija, kura, visticamāk, varē-
tu kaitēt ne tikai uzvarētājvalstu tēlam, bet liktu 
pārrakstīt arī to vai citu 20. gs. vēstures grāmatas 
lappusi. Neapstrīdama līdere informācijas slēp-
šanā un manipulācijā ir Krievija, bet arī Lielbritā-
nijas un ASV varas iestādes vēl nekad nav devu-
šas rīkojumu publiskot visu slepeno dienestu un 
konfidenciālo diplomātisko dokumentāciju, kas 
tapusi Otrā pasaules kara laikā. 

Pasaule pēc Otrā pasaules kara faktiski ir at-
radusies uzvarētāju rakstītas vēstures jūgā. Gan 
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karu uzvarējušajām rietumvalstīm, gan PSRS šajā 
ziņā bija kopīgs mērķis — manipulēt ar pagātnes 
atmiņu, lai rādītu to sev vēlamā gaismā. PSRS 
centās leģitimēt savus teritoriālos ieguvumus 
un Austrumeiropas sovjetizāciju, bet Rietumi — 
vācu jautājuma risinājumu un Rietumu pasaules 
konsolidāciju. 

Straujas izvērtēšanas nebija
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā 
pa laikam tiek cilāts jautājums par komunistiskās 
ietekmes iznīdēšanu. Daudzējādā ziņā gan nacis-
ma, gan komunisma izpausmēs redzam spilgtas 
paralēles, kas mūsu sabiedrībai noteikti ir labāk 
pazīstamas nekā tiem, kas nav piedzīvojuši divu 
totalitāru varu okupācijas. Latvija nav pieskaitā-
ma nedz pie kara uzvarētājām, jo pēc kara nokļu-
va atkārtotā padomju okupācijā, nedz pie kara 
zaudētājām, jo tās faktiskā neatkarība bija iznīci-
nāta jau 1940. gadā. 

Būtu taisnīgi, ja komunistiskais mantojums 
Latvijā būtu apkarots uzreiz pēc totalitārā režī-
ma sabrukuma — līdzīgā veidā kā vācu nacisma 
gadījumā tūlīt pēc kara. Pavisam noteikti bija ie-
spēja to darīt nacionālās atmodas procesa laikā 
80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Pagātnes iz-
vērtēšanai bija jānotiek strauji un rezultatīvi — kā 
ideoloģiskai revolūcijai, kas pilnībā aizslaucītu 
vēstures mēslainē sarkanos karogus, Georga 

lentītes, citus padomju totalitārisma elementus, 
bet pats svarīgākais — iznīdētu cilvēku prosov-
jetiskās simpātijas un mainītu domāšanu. Citiem 
vārdiem, sabiedrība saprastu, ka domāt padom-
ju laiku kategorijās ir ne tikai nepieklājīgi, bet arī 
pretlikumīgi. 

Latvijas gadījumā pareizā izvēle ir konsekven-
tas evolūcijas ceļš, kas virzīts uz visu veidu tota-
litārisma nosodījumu un aizliegumu, un viens no 
svarīgākajiem politiskās dienas kārtības uzdevu-
miem patlaban ir nodrošināt pilnīgi brīvu pieeju 
VDK arhīva dokumentu un darbības pētniecī-
bai. Ê
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vēsture

Latviešu literatūras urbānista Augusta Degla-
va (1862—1920) piemiņu Rīgā godā viņa vārdā 
nosauktā iela. Savdabīgs piemineklis Grīziņkal-
nā savukārt veltīts rīdziniekiem, kurus viņš ap-
rakstījis savā romānā Rīga. Deglava darbi šķiet 
simpātiski un interesanti tiem, kas nemeklē po-
pulistisku mierinājumu atziņā, ka pašu nedienās 
allaž vainojams kāds cits. Varbūt tādēļ rakstnieks 
dažādos laikos vērtēts piesardzīgi: nedz īsti nīsts, 
nedz arī slavēts. 

Viņa romāns Rīga pieder pie tekstiem, kas 
joprojām saista latviešu kultūras un nacionālās 
identitātes vēstures pētnieku uzmanību.1 Darbā 
ietvertais autobiogrāfiskais materiāls piešķir vēs-
tījumam aculiecinieka tiešumu, atklājot modernā 
laikmeta sociālo procesu — urbanizācijas un in-
dustrializācijas — ietekmi uz latviešu nācijas vei-
došanos 19. gs. otrajā pusē. 

Savukārt 1893. gadā Rīgā nodrukātais apce-
rējums Latviešu attīstības solis no 1848.—1875. g. 
Deglavu parāda kā sabiedrisko darbinieku tajos 
«sadzīves viļņos», kas šūpoja latviešu sabiedrī-
bu 19. gs. nogalē.  Deglavs ir pirmās jau modernā 
laikmeta izauklētās latviešu paaudzes pārstāvis, 
kurā «atrasta īstā taka, kas ved mūsu pamodu-
šos tautiņu uz izglītību un kultūru», kur nopel-
ni nepienākas vairs konkrētām personībām vien, 
bet tautai kopumā. Rakstā, atskatoties nesenajā 
pagātnē, viņš uzsvēris vienas leģendāras latviešu 

paaudzes paveiktā darba augļus, atzīmējot svarī-
gākās norises, kas, viņaprāt, ietekmējušas latvie-
šu tautas attīstību līdz 19. gs. vidum. Šis apstāk-
lis padara Latviešu attīstības soli nozīmīgu latviešu 
publicistikas un ideju vēstures kontekstā, jo Au-
gusts Deglavs ir viens no pirmajiem latviešiem, 
kas mēģinājis publicistikā izvērtēt savas tautas 
vēsturisko pieredzi.

Zīmīgi, ka šādu darbu uzraksta nevis augstsko-
lās studējis jauneklis, bet agrākais Vecmīlgrāvja 
strādnieks, pirmos uzmetumus atzīmējot brīvajos 
brīžos no darba Dombrovska kokzāģētavā. Uzma-
nības lokā ir ne tikai turīgo Rīgas latviešu, bet arī 
vienkāršo ļaužu — amatnieku, Daugavas enkur-
nieku, fabriku strādnieku, skolotāju — griba dar-
boties savas tautas labā. Labi pazīstot sava laika 
sabiedrības sociālo slāņu pretrunas, autors Lat-
viešu attīstības solī tomēr akcentē nevis šķiru cīņas, 
bet solidaritātes nozīmi kopēja labuma — latviešu 
tautas attīstības — vārdā. Deglavs aicina latviešus 
apzināties savu vēsturiskumu un ņemt šo pieredzi 
vērā nācijas tālākās attīstības sekmēšanai.

Laikmeta fons
19. gs. otrajā pusē arvien vairāk latviešu no lau-
kiem devās uz Baltijas guberņu metropoli Rīgu 
darba un labākas nākotnes meklējumos. Indus-
triālais laikmets pakāpeniski ieviesa jaunas idejas 
gan lauksaimniecības praksē, gan ļaužu ikdienas 
paradumos un uzvedībā. Par modernās latviešu 
sabiedrības tapšanu liecināja arī tas, ka interese 
par augstākiem kopīgiem mērķiem parādījās ne 
tikai starp atsevišķiem indivīdiem, bet ieguva 
plašāku izpratni lielākā tautas daļā. 

Jaunlatviešu sabiedriskā darbība 19. gs. vidū liek 
pamatu latviešu nacionālās apziņas izveidei. Tieši 
jaunlatviešu ideālisms, pēc Deglava domām, tiek 
ielikts 1869. gadā nodibinātās Rīgas Latviešu bied-
rības šūpulī. 19. gs. pēdējā ceturksnī Rīgas Latvie-
šu biedrība, pārvarot pirmās finanšu grūtības un 
iekšējās nesaskaņas, jau kļuvusi par latviešu tautas 
attīstības centienu simbolu pašu latviešu, vācbal-
tiešu inteliģences un arī impērijas centrālās varas 
uztverē. Deglava vērtējumā, kas balstīts paša pie-
redzes sniegtajās atziņās, tas bija dedzīgu, izglīto-
tu cilvēku darbības laiks, «kuriem pavisam citāds 
pārskats un prāta vingrums nekā tiem priekš 25 
gadiem», proti, jaunlatviešu darbības laikā. 

Raksta autora uzmanības centrā ir jau nāka-
mā latviešu nacionālās kustības pakāpe, kas aug, 
veidojas kopā ar Rīgas Latviešu biedrību, kurai 
Deglava vērtējumā ir galvenā loma modernās 
latviešu sabiedrības organizēšanā. Ne velti laika-
biedri to sauc par Māmuļu, attiecinot šo pavārdu 
gan uz pašu organizāciju, gan biedrības namu, ko 
arī Deglavs raksturo kā tautas centienu, attīstības 
un tās uzplaukuma vēstures cēlu iemiesojumu. 

 Tiesa, Deglava attiecībās ar Rīgas Latviešu 
biedrību netrūka pretišķību, tādēļ jo vairāk atzīs-
tama viņa skatījuma līdzsvarotība. Raksturojot 
biedrības ikdienu, viņš nekritizē nevienu no t.s. 

Guntis Vāveris

Latvieši 
zelta ideālu 
laikmetā 
1893. gadā Rīgā nodrukātais 
apcerējums «Latviešu attīstības 
solis no 1848.—1875. g.» ļauj 
iepazīt Augustu Deglavu kā 
publicistu
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Augusts Deglavs bija 
jauns, pašapzinīgs, 
demokrātiski domājošs 
cilvēks, kuru vadīja 
mērķis uzlabot savas 
tautas sociālos, 
ekonomiskos apstākļus 
un izglītības līmeni. 
Attēlā —
Augusts Deglavs ap 
1905. gadu. Fotogrāfs 
Gudže [GUDSGHE] Rīgā. 
Rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājums

Guntis Vāverisvēsture Latvieši zelta ideālu laikmetā 

abām biedrības partijām — ne tā sauktos saim-
niecības vīrus, ne literātus. Deglavs bija pārlie-
cināts, ka «mums nemaz nebūtu jābīstas no par-
tijām, kuras mums daudz un dažādā ziņā var 
nākt par labu». Tādēļ atzīst, ka biedrības vadī-
bu pārņēmušie «saimniecības vīri» (turību iegu-
vušie latviešu fabrikanti, tirgotāji) ir garā mazāk 
izglītoti iepretī «literātiem» (rakstniecības, teāt-
ra u.c. radošo profesiju pārstāvjiem), tomēr asa 
toņa nav. «Saimniecības vīri» ir cienījami tādēļ, 
ka paši sev ieguvuši labklājību ar smagu darbu 
un labklājība nodrošinājusi visupirms jau biedrī-
bas nama celtniecību. Būdami biedrības finanšu 
donori, «saimniecības vīri» uzskatīja, ka kapitāls 
dod tiem tiesības noteikt virzienu biedrības dar-
bam kopumā. Pretrunas iezīmējās tajā brīdī, kad 
«saimniecības vīri» un «literāti» nonāca pie atšķi-
rīgiem viedokļiem par biedrības (un latviešu ko-
pumā) tālākās attīstības soļiem. 

Zelta ideālu laikmets
Deglava apcerējumā sastopama laikmetam rak-
sturīgā ticība progresam, ideju, zināšanu un vēr-
tību izpratnes pilnveidei un uzlabojumiem, kas 
var mainīt ikviena cilvēka un arī sabiedrības 
dzīvi. Viņa ticības pamatojumu apliecināja paša 
dzīves pieredze un arī citu, Krauklīšu Pēterim lī-
dzīgo latviešu censoņu — Augusta Dombrovska 
(1845—1927), Kristapa Morberga (1844—1928) — 

biogrāfijas. Izcilo personību loma šajā pasaules 
ainā nebija nejauša.

Vācu vēsturniekam Heinriham fon Treičkem 
(von Treitschke, 1834—1896) piederošais izteiciens 
«vēsturi veido vīri» raksturo 19. gs. patriarhālās 
vēstures izpratnes koncentrēšanos ap politisko 
vēsturi, kas pazīst vienīgi valsts vadītāju, monar-
hu paveiktos «dižos darbus». Deglava skatījumā 
arī latviešu tautas attīstību sekmējuši «lielie vīri» 
gan no pašu latviešu vidus, gan atsevišķi ievēro-
jami vācbaltiešu intelektuāļi. Nav aizmirstas arī 
Vidzemes guberņas vadošos amatos esošās krie-
vu amatpersonas un pats cars. Šādu «reveransu» 
motīvi gan netiek atklāti, taču tālaika preses cen-
zūras apstākļos ir viegli iedomājami. 

«Lielo vīru» darbība, sakausēta vienā kopumā, 
Deglava interpretācijā ir veidojusi «zelta ideālu 
laikmetu», kad Rīgas topošās latviešu pilsonī-
bas saimnieciskie panākumi apvienoti ar izglī-
tības centieniem, radot pagrieziena punkta ie-
spējamību latviešu attīstības vēsturē. Katram no 
tiem viņa skatījumā bijusi īpaša nozīme latvie-
šu emancipācijā: Krišjānim Valdemāram (1825—
1891) pašapziņas, pašiniciatīvas un saimniecisko 
potenciālu veicināšanā, Atim Kronvaldam (1837—
1875) latviešu valodas izkopšanā un attīstīšanā, 
Bernhardam Dīriķim (1831—1892) latviešu pre-
ses un rakstniecības veicināšanā. Šāda nacionālā 
panteona veidošana arī ir tipiska tālaika vēstures 
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rakstīšanas iezīme, tomēr autora skatiens pagāt-
nē sniedzas tālāk par izcilo jaunlatviešu portre-
tu galeriju. Deglavs pirmais jau 19. gs. nogalē liek 
noprast, ka latviešu tautiskie centieni un alkas 
pēc attīstības balstās vācbaltiešu devumā.

Viņš norāda gan uz Alūksnes luterāņu drau-
dzes mācītāja Ernsta Glika latviešu valodā pār-
tulkoto Bībeli 1689. gadā, gan apgaismības laik-
meta spilgtāko personu latviešu vēsturē Garlību 
Merķeli. Kaut arī Gothards (Vecais) Stenders uz-
skatāms par pirmo, kas «starp latviešu arājiem 
raudzījis modināt inteliģenci (..) un atzinis, ka 
sadzīvē bez pātariem un Dieva vārdiem vien nav 
līdzēts», tieši Merķelim Latviešu attīstības solī tiek 
piedēvēti lielākie nopelni latviešu stāvokļa uzla-
bošanā. Viņa darbi «ir nesuši svētīgus augļus un 
nākuši par labu latviešu atdzimšanai un uzplauk-
šanai». Merķeļa un Vecā Stendera darbs balsta 
latviešu tautiskos centienus līdz pat tam laikam, 
kad uz vēstures skatuves beidzot uznāk pašu lat-
viešu «lielie vīri». 

Sociālās pretrunas un tautas attīstība
Rakstā Deglavs arī apskata jautājumu, kā pir-
mo latviešu laikrakstu, latviski tulkotās Bībeles 
un arī vācbaltiešu kultūras ietekmē jau 19. gad-
simta sākumā veidojās latviešu inteliģence. Bū-
tiskas pārmaiņas latviešu dzīvē aizsākās līdz ar 
dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemes un Vidzemes 

guberņā. Vācbaltiešu ieskati par brīvlaisto latvie-
šu zemnieku tālāko attīstību, veidojot Latviešu 
draugu biedrību un laikrakstu Latviešu Avīzes, pēc 
Deglava domām, ir nesuši daudz laba «latviešu 
prāta izglītībai un attīstībai», bet vēlākos laikos 
«pirmatnējie daiļie nolūki tikuši saķēmoti». Te ie-
zīmējas nākamais pretrunu loks un pagrieziens 
nacionālajā vēsturē: vācbaltiešu priekšstati par 
latviešu tālāko attīstību bija pretrunā jaunlatvie-
šu uzskatiem. Tas ir likumsakarīgi 19.gadsimtam, 
kad Eiropā veidojās jaunas nācijas, kas pieteica 
savas tiesības uz patstāvīgas kultūras un sabied-
riskās dzīves veidošanu. Ar jaunlatviešiem sākās 
latviešu nacionālā kustība, kas apzinājās pati sevi 
un tādēļ izgāja ārpus vācbaltiešu apgaismotāju 
priekšstatiem par latviešu attīstības iespējām. 

Jaunlatviešu sabiedriskajā darbībā apvienojās 
ekonomiskā liberālisma un nacionālā romantis-
ma ideju ietekme, taču Latviešu attīstības soļa tap-
šanas laikā apstākļi bija mainījušies: «Godīgā cīņā 
partijas pieprasa mūsu šā laika vajadzības, mēs 
šinīs dienās vairs nevaram būt tik vienbalsīgi kā 
mūsu pirmie darbinieki, kas strādāja zelta ideālu 
laikmetā, mūsu tautiņas apziņai pamostoties.»

Pārņemtā vācietība un «atgriešanās» 
Augusts Deglavs iezīmē arī t.s. kārklu vāciešu 
problēmu. Tolaik latviešu sabiedrībā samērā bie-
ži sastopams daļēji asimilētā tautieša — «kārklu-

Guntis Vāverisvēsture Latvieši zelta ideālu laikmetā 
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vācieša» — tēls, ko atpazīstam arī Mērnieku laiku 
Švaukstā. Tas apliecina pārtautošanās problēmas 
aktualitāti 19. gs. nogalē, taču parādības saknes ir 
senākas. Kas bija tā dēvētie kārklu jeb kadiķu vā-
cieši, saukti arī par spaļiem? Deglava atainojumā 
tie ir tādi latvieši, kas dzenas pēc vācietības, un 
«katrs viens gan pūlējies sabojāt un sagrozīt savu 
tēvu valodu, lai labāk derētu par ārzemnieku 
nekā par «bauri» zemnieku». Pieaugot izglītoto 
un turīgo latviešu skaitam, mainījās sabiedrības 
attieksme pret tiem, kas uzskatīja tautības maiņu 
par labu līdzekli savu mērķu sasniegšanai. Jaun-
latviešu ideju ietekmē daudzi no jauna apjautuši 
savu tautību un atmetuši pārņemto «vācietību», 
kurā reiz pāriets, iegūstot labāku sociālo stāvokli. 

Šodien varam vaicāt — vai tie latvieši, kas dzi-
nās pēc «vācietības», tiešām turpmāk sevi vairs 
neidentificēja ar latviešiem? Viedokļu sadursme 
latvietības jautājumā parāda briestošās konser-
vatīvo un liberālo uzskatu atšķirības 19. gs. no-
gales latviešu sabiedrībā, un šajā laikā arī top 
jauna, sociāldemokrātiska inteliģences kustība 
Jaunā strāva. Sociālā noslāņošanās, sabiedrības 
struktūrai kļūstot sarežģītākai, radīja arvien jau-
nus jautājumus un pretrunas. Latviešu attīstības 
solī Deglavs parādījis arī latviešu nācijas «aug-
šanas sāpes», konstatējot, ka tās ir neizbēgamas, 
taču dabiska attīstības tieksme izslēdz strupceļa 
iespējas. 

Augšanas sāpes nepāriet
1893. gadā publicētais darbs netiecas uz nākot-
nes pareģošanu, tā mērķis ir refleksija par savas 
tautas vēsturisko pieredzi, tāpēc nākamā latviešu 
sabiedrības attīstības loka raksturojums meklē-
jams Deglava romāna Rīga lappusēs. 

Tomēr Latviešu attīstības soļa autora paustās ide-
jas var noderēt arī pārdomām par latviešu attīs-
tības iespējām 21. gs. Kopš valstiskās neatkarī-
bas atgūšanas Latvijas sabiedrība, orientēta uz 
Rietumeiropas demokrātiju pieredzi, jau 25 ga-
dus izdzīvo tādas pašas «augšanas sāpes», kā tās 
priekšgājēji. Šis raksts atgādina, ka līdzīgas sociā-
lās un politiskās problēmas, identitātes meklēju-
mi pastāvēja jau «zelta ideālu laikmetā». 

Augusts Deglavs bija latviešu tautiskās kustī-
bas centienu dalībnieks — jauns, pašapzinīgs, de-
mokrātiski domājošs cilvēks, kuru vadīja mērķis 
uzlabot savas tautas sociālos, ekonomiskos ap-
stākļus un izglītības līmeni. Viņa ētiskais un in-
telektuālais mantojums ir pasargāts no pagātnes 
apsūbējuma draudiem, jo saskan ar mūsdienu 
priekšstatiem par to, ka demokrātiskas sabiedrī-
bas pastāvēšanu nodrošina tikai sociāli un poli-
tiski atbildīgi pilsoņi. Ê

1Sk.: Cimdiņa A. (sast.). Rīgas teksts. Augusta 
Deglava romānam Rīga — 100. Rīga: Zinātne, 2013
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eseja

Mani nepamet doma, ka mēs ar jums dzīvojam 
veca, naidpilna vulkāna tuvumā. Tas atklepo pel-
nus, un Baltijas jūrā paceļas zemūdeņu perisko-
pi, tas gārdz asiņainā kāsā, un Donbasā brāžas no 
jaunākajām zalvju uguns ierīcēm raidīta ugunīga 
krusa. Tas itin kā atriebjas par mūsu patstāvību 
un nevēlēšanos pakļauties tā neprognozējamībai. 
Mēs dzīvojam, aizturējuši elpu, un nezinām, kas 
būs tālāk.

Daudzi runā, ka pavisam drīz šis vulkāns sāks 
izvemt lavu, nomākdams pilsētas un pat vese-
las valstis. Taču es esmu uzaudzis Krimā, kur 
senais Ajudaga vulkāns ir nosvēries pār Melno 
jūru un pārakmeņojies, to tā arī neizsausējis. 

Dzīvodami viena vulkāna ēnā un smakda-
mi sēra mākoņos, esam aizmirsuši cits citu pa-
manīt. Mēs, ukraiņi, par latviešiem zinām tik 
vien kā padomju klišeju robežās: dzintars un 
Dzintara smaržas, šprotes, latviešu strēlnieki 
un kadri no kinofilmām, kurās redzami dzelzs 
priekškara nospiesti cilvēki. Tomēr mēs no sirds 
jūtam jums līdzi, kad aukstais Baltijas vējš atnes 
trauksmainas ziņas. Par to, ka latvieši, tāpat kā 
ukraiņi, ir spiesti doties uz tālām zemēm, lai pa-
barotu savas ģimenes. Ka Latvijā daudzi skatās 
Krievijas ziņas, un jo dienas, jo vairojas piektā 
kolonna. 

Pie mums, Donbasā, bija tieši tāpat. Rēgu pil-
sētas, kurās ražošana bija sagriezta metāllūžņos, 

pildījās ar narkotikām un kandžu. Puspamestu 
daudzstāvu māju pagrabi, bēniņi, pastkastes un 
kāpņu telpas jau sen aizkrāmētas ar šļircēm. Bet 
90. gadu paaudze, kas pelnījās ar kontrabandu 
un cietumu uzskatīja par savām otrajām mājām, 
nu ir kritusi pavisam zemu. Pirms gada šie pro-
pagandas uzkurbulētie cilvēki, kas par narkotiku 
devu notirgo pēdējo mēbeli, pēkšņi dabūja iero-
čus un kļuva par likteņu lēmējiem. 

Pagājušā gada vasarā Rīgā apmeklētājiem at-
vēra Stūra māju. Ēka, kur tika parakstīti lēmumi 
par nošaušanu un izsūtīšanu, pirmoreiz pēc dau-
dzām desmitgadēm, kurās labāk bija pat uz tās 
pusi nemaz neskatīties, ielaida sevī citādu soļu 
skaņu. 

Savulaik latvieši, tai garām iedami, aizturē-
ja elpu, lai prātu neaizmiglotu no kamerām un 
spīdzināšanas telpām dvesmojošā smagā asins 
smarža. Mūs vieno vēstures traģiskie brīži: iz-
nīcinātā inteliģence, nicīgā attieksme pret mūsu 
kultūrām Padomju Savienībā un arī ukraiņu un 
latviešu patiesais naids pret totalitārajiem notei-
cējiem Kremlī. 

Ukrainā pēdējos gados risinājās patiesa traģē-
dija. Krimas un Donbasa iedzīvotāji gribēja, lai 
atgriežas Staļins. Ļaudīm, kas pirms ceturtdaļ-
gadsimta bija izniruši no asiņainā jūkļa, pēkšņi 
sagribējās, lai atgriežas lielais diktators un efektī-
vais menedžeris. Viņi pilnībā attaisnoja asiņaino 
teroru, represijas, deportācijas, par galveno vērtī-
bu turēdami nevis citu cilvēku dzīvības, bet desu 
par 3,20 un maizi par 10 kapeikām.

Tādā sabiedrībā ir bīstami elpot. 
Pamezdams Luhansku aprikožu ziedonī, ne 

reizi neatskatījos. Baidījos pārvērsties par sāls-
stabu un neieraudzīt Donbasa Pēdējo Dienu. Jo 
sabiedrībai, kas attaisno miljonu ukraiņu un lat-
viešu iznīcināšanu, vienkārši nav tiesību pastāvēt. 

Stūra mājā Rīgā joprojām stāv milzīgi metā-
la skapji, kur gādīgi glabāja stukaču un nodevē-
ju personīgās lietas. Skapji ir tukši. Kāds rūpīgi 
slēpj noziegumus pret Latvijas tautu un negrib 
laist atklātībā to cilvēku vārdus, kas bija nolēmu-
ši nāvei savus draugus un kaimiņus. Arī Ukrainā 
ir tonnām slepenu lietu, ne viena vien stūra māja, 
kas joprojām nav pieejama sabiedrībai. Šajās ēkās 
atrodas specdienestu un milicijas nodaļas, slim-
nīcas un skolas, biroji un bankas. Reizēm to pag-
rabos atrod cilvēku mirstīgās atliekas. Mēs, uk-
raiņi, nekādi nespējam izraut no savām pilsētām 
totalitāro pagātni. 

Iedams garām šīm stūra mājām, arī es tagad 
cenšos aizturēt elpu. Pieminu bez vainas nogali-
nātos un nomocītos ukraiņus, kas ar asinīm aiz-
stāvēja savu taisnību. Pieminu arī aktīvistus un 
kareivjus, kurus līdz nāvei sita Luhanskas Tautas 
Republikas pagrabos un saplosīja asinskārs pūlis.

Es ticu, mēs iznirsim no šī asiņainā jūkļa un va-
rēsim elpot brīvi. Ê

No krievu valodas tulkoja Tamāra Ringa

Jaroslavs Minkins 

Elpu 
aizturējušie
Latviešus un ukraiņus vieno 
vēstures traģiskie brīži


