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Sveicināti, lasītāji!

Dzejas ģēnijs Josifs Brodskis sludināja ideju par dzejkrājumiem katrā viesnīcas istabā, lidmašīnas
sēdeklī un pienvedēja mašīnā. Žurnāla Domuzīme veidotājiem, nododot jūsu vērtējumam pirmo
numuru, arī ir mazliet pārgalvīgs, tomēr nopietns sapnis — aizrautīgi lasītāji, kas grāmatās un tekstos
joprojām atrod baudījuma avotus; rakstnieki, kuru talants, patiesīgums un kaislība kļūst par tinti viņu
pierakstītajiem vārdiem; un telpa, kuru mēs kopā radām tādu, lai satikšanās būtu iespējama.

Brangu tiesu no žurnāla atvēlot jaunākajai latviešu literatūrai, mēs gribam veidot un uzturēt
rakstnieku un lasītāju saikni literāro norišu ikdienā — grāmatu atvēršanas svētku starplaikos, kamēr
rakstnieki veļ smagās stāstu un romānu vagas vai darbnīcās slīpē dzejoļgriezumus.

Dzīvs, sataustāms un sadzirdams, atmiņā paliekošs stāsts ir un būs Domuzīmes ceļabiedrs. Reljefa
valoda, notikums (vai tā prasmīgs noklusējums) un jautājums, kas var augt vēl ilgi pēc teksta
izlasīšanas, — stāsta vērtības, ko meklēsim mūsdienu prozā un tulkojumos, kā arī latviešu literatūras
lielo meistaru darbos.

Žurnāla dzejas sadaļā publicēsim spēcīgākos mūszemes dzejniekus. Priecāsimies pieteikt arī
jaunus talantus. Īpašs akcents būs atdzeja, ņemot vērā šābrīža ierobežotās iespējas to publicēt, lai gan
atdzeja ir neatsverami svarīga pašmāju dzejas procesa un poētikas atjaunināšanai un valodas
bagātināšanai. Darbīga un kvalitatīva atdzejošana mums ne tikai dod iespēju iepazīt dažādu laiku
labākos pasaules dzejniekus, tā attīsta dzeju Latvijā.

Literatūrā, tāpat arī publicistikā, kā vienā no mākslas brīvības izpausmēm līdztekus jaunradei ir
svarīgi redzēt un izprast notiekošo, pamanīt pavērsienus un kopsakarības. Žurnālā apkoposim rakstus,
kas «kaplē» un «irdina» gan literāros, gan sabiedriskos procesus un vētī jau paveikto.

Lai arī literatūra un vēsture runā ar cilvēku atšķirīgās valodās, šīm divām pasaulēm tomēr ir
daudz kopīga. Tās ļauj ielūkoties «zudušā laika» sejā, apliecinot tā klātbūtni. Domuzīme tekstā
atrodas starp «pirms» un «pēc», starp pagātni un nākotni, citiem vārdiem sakot, tā ir telpa, kur norit



cilvēka dzīve. Atrasties tajā nozīmē iespēju saprast savu pieredzi. Tādēļ Domuzīme atgādinās par
pagātnes vārdiem, kas ir nozīmīgi arī šodien. Sekojiet vārdam un turiet pie vārda!

Un ja nu tomēr... Grāmatas, kas ceļā gadās ik uz soļa: tramvajā, lielveikalā, aizšķērsodamas ceļu
pretī slīdošajām kāpnēm, pat uz parka soliņa, kur tās noliktas šķietami nejauši. Varbūt cilvēks nudien
nepaietu garām, ar liegu smīnu sejā pavērtu vākus un — sāktu lasīt. Satikšanās ar literatūru, mūsuprāt,
nav nedz tik grūta, lai notiktu tikai tad, ja grāmata lasītājam «uzkrīt uz galvas», nedz arī garlaicīga, lai
lasīšanas bauda kļūtu atkarīga no reklāmas nekaunības vai vienaldzīgas paļāvības uz nejaušību. Ticot
ikdienā veidotām un briedinātām rakstnieku, grāmatu un lasītāju attiecībām, mēs vēlamies uzrādīt un
izrādīt literatūrā baudāmo. Baudītāji noteikti atradīsies. Ê
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proza
Inga Žolude
Ne šoreiz
Stāsts

Inga Žolude publicē prozu kopš 2002. gada, četru prozas grāmatu autore. Par stāstu
krājumu Mierinājums Ādama kokam saņēmusi 2011. gada Eiropas Savienības balvu
literatūrā. Romāns Sarkanie bērni 2011. gadā saņēmis Dienas Gada balvu kultūrā,
apbalvots Latvijas Rakstnieku savienības un Raimonda Gerkena romānu konkursā,
kā arī saņēmis Ventspils Starptautiskās Rakst-nieku un tulkotāju mājas balvu
Sudraba tintnīca. Romāns nominēts Literatūras gada balvai kā viens no labākajiem
gada prozas darbiem. Foto — F64

— Trevor, cik ilgi vēl? — viņa jautāja, vērodama, kā Trevors veras pa logu. Viņš tikko manāmi
saspieda viņas plaukstu, kas bija saāķēta ar viņa. Viņš aizvēra acis un atspieda galvu pret atzveltni,
neatbildējis.

Cik ilgi vēl kas, Trevors klusībā uzkurinājās. Cik ilgi tas viss vēl jāpacieš??
Lūsija skatījās uz Trevora profilu. Poraino degunu, pelēcīgo ādu, dzīslu deniņos, uzacu matiņiem,

auss apveidu, noskūto rugāju melnajiem punktiņiem ādā. Viņš noteikti juta, bet nepakustējās, un pat
viņa plakstiņi nenoraustījās. It kā būtu patiesi iemidzis. Lūsija tikai bija gribējusi zināt, cik ilgi vēl
jābrauc.

Cik ilgi vēl jābraukā turp atpakaļ.
Bet Trevors bija nomodā. Viņš nezināja, cik tālu viņi ir, brīžiem nosauca pieturvietas, bet balsij

skaļruņos viņš nepievērsa vērību. It kā nebūtu nekā, ne šī nogurdinošā ceļa, ne Lūsijas, ne viena un ne
otra galamērķa. Kad acis bija atvērtas, viņam bija jāredz Lūsijas seja un jādzird viņas balss, un, pat
kad viņa klusēja, viņš domāja, kā turpināt ar viņu sarunu, lai viņa nesāktu uzdot jautājumus, ko viņš
domā, kas noticis un cik ilgi vēl. Tagad, it kā gulēdams, viņš dzirdēja, kā no tumsas zem atslābušajiem
plakstiem klab un šūpojas vilciens, kā zibēšana kļūst skaļāka, kādam atraujot slīdošās vagona durvis,
un kā pēc brīža tās pašas noslēdzas, viņš dzirdēja Lūsijas apģērba tikko manāmos švīkstus, kad viņa
šūpoja kāju, un košļājamās gumijas čammāšanu viņas pavērtajā mutē. Viņa galva neīstajā miegā
nokrita uz krūtīm, viņš ļāva no mutes kaktiņa nopilēt nenorītai siekalai un it kā miegā izvilka savu
plaukstu no viņējās.

Viņa līdzjūtīgi paskatījās, uz brīdi no viņa bija nokritušas visas dusmas, ko Lūsija pār viņu bija
pārklājusi, un viņš bija kā nevainīgs bērns. Viņa piešķieba galvu un brīdi mīļi nolūkojās viņā, viņas
kāja un košļājamā gumija bija rimušas. Līdz piepeši atsāka ritmisko nervozēšanu ar divkāršu spēku.

Turpinot izlikties aizmidzis, Trevors pārmeta sev, ka bija šeit ar Lūsiju, kas piepeši viņam bija
kļuvusi tik sveša un grūti panesama. Tas gan nebija noticis pēkšņi, viņš to juta jau gandrīz no paša
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sākuma. Tuvināšanās un attālināšanās bija notikusi kā paisums un bēgums. Kā ceļš turp un atpakaļ.
Kad viņš brauca turp, viņš paisa pilns ar Lūsiju, kad devās atpakaļ pie viņas — Lūsija bija tāla kā
krasts bēgumam. Te viņš bija pateicis Lūsijai, ka mīl viņu, te pēc dažām dienām viņš jutās, it kā
viņam apkārt būtu apaugusi bruņu čaula, kurai Lūsija nevarētu izsisties cauri. Atgriezies no brauciena,
viņš sarunājās mulsi, skatiens slēpās no sastapšanās ar Lūsijas acīm, un viņam šķita, ka viņi atkrīt
viens no otra kā demagnetizējušies.

Viņam bija vajadzējis palikt. Nekad iepriekš Stella nebija gulējusi tik vārgi un tik ilgi. Viņš
zināja, ka ar katru reizi varbūtība, ka viņa nomirs, kļūst spējāka, bet vienlaikus viņš bija pārliecināts,
ka šoreiz tas vēl nenotiks. Tagad jau ceļā uz mājām neizskaidrojama sajūta, ka viņam nevajadzēja
Stellu pamest, gūlās virsū arvien nospiedošāk. Šoreiz viņš nespēja kā citkārt izmest šīs domas, atvērt
acis, saņemt Lūsijas roku un braukt tālāk, ieklausoties nosauktajās pieturās.

Lūsija pārlaida acis pasažieriem. Jaunietis pret galdiņu atspiesto kāju ritmiski cilāja austiņās
skanošās mūzikas pavadījumā un lūkojās planšetes ekrānā, kas atspīdēja viņa brillēs. Pusmūža pāris
vienādos T–kreklos lasīja katrs savu avīzi, viņiem līdzās stāvēja ūdens pudele un pavērta ēdiena
kārbiņa ar apbrūnējušām ābola daiviņām. Lūsijai gribējās ēst. Visa tā Stellas apciemošana bija
ievilkusies, un Trevors bija ne savā ādā, tāpēc Lūsija neuzdrošinājās ieminēties, ka viņa labprāt kaut
ko apēstu.

Stellas istabā uz galdiņa palika stāvam viņu atnestie trīs banāni — katram pa vienam — un jogurta
pudelīte. Trevors bija nopircis arī vienu no dārgajām trifeļu kārbām, kādas garšoja arī Lūsijai, bet
vai viņš to maz zināja, vai Lūsija to kādreiz bija teikusi... Banāni samelnēs un sacukurosies, Stella tos
pati vairs nevar ne paņemt, ne izlobīt. Māsa viņai ieslidina glumo putru tieši mutē, apvelkot tukšo
karoti ap abiem mutes kaktiņiem, lai uzšķēpelētu neesošās piciņas. Kad Lūsija pirmo reizi redzēja
Stellu, viņa bija domājusi, ka tā ir Trevora māte — veca un slima. Lūsija priecīgi sniedza viņai roku,
bet Stellas delms gulēja smags, un Lūsija uzlika savu plaukstu tam virsū. Lūsijai likās, ka viņas telpā
nemaz nav. Trevors skatījās Stellai tieši virsū un runāja tikai ar viņu, ar pirkstiem sakārtodams viņas
cepuri, kas bija uzbraucījusies uz augšu, atsedzot bālu ādu. Kad Lūsija visu uzzināja, viņai šķita, ka
Trevors bija gribējis pieskarties Stellai. Visas nākamās reizes Lūsija pati ieņēma ēnas lomu kaktā pie
izlietnes, skatījās cauri žalūziju spraugām uz zilajām, mākoņainajām debesīm, iztēlodamās, kā,
apciemojumam beidzoties, viņi izies ārā un sadevušies rokās dosies uz supermārketu, lai iepirktos
vakariņām, par kurām Lūsija domāja apmeklējuma laikā, viļādama starp zobiem košļeni, kas pierima
tikai brīžos, kad viņa gribēja dzirdēt, ko Trevors un Stella klusās balsīs pārrunā. Trevors bija lūdzis,
lai Lūsija nāk līdzi uz slimnīcu. Lūsija nezināja, kāpēc. Trevors gribēja, lai Lūsija ir Stellas acu
priekšā, skaņas attālumā, lai Stella nerunātu par... Dažkārt tieši Lūsija mudināja viņu doties pie
Stellas, iedomādamās, kā justos viņa, ja būtu Stella un Trevors būtu kopā ar kādu citu. Viņa netika
stāstījusi Trevoram, ka redzēja Stellu sapņos. Izslīdot no dzīvās pasaules, Stella spēja ceļot no
slimnīcas daudzfunkcionālās gultas uz Lūsijas sapņu pasauli, savukārt Lūsija neprata pasargāt ieeju
tajā. Lūsija paskatījās uz Trevoru, viņš aizvien gulēja, viņa zods pret krūtīm, varbūt viņš sapņoja.
Lūsija nolēma aiziet uz vilciena priekšgalu pēc kafijas un kaut kā ēdama.

Trevors juta, ka Lūsija sakustas, krēsls notrīc un viņam pārslīd ēna, likās, ka telpa blakus kļūst
bezķermeniski brīva. Vēl viens ķermenis dodas no viņa prom. Brīdi vilcinājies, viņš nekustēdamies,
uzmanīgi pavēra aci šķirbiņā, Lūsijas blakus nebija, arī vagona ejā viņas nebija, viņas mantas bija
saliktas priekšējā sēdekļa kabatā. Viņš uzelpoja. Viņš redzēja tālāk sēžam pusaudzi ar austiņām, kas
brīžiem pacēla acis no datora ekrāna, lai palūkotos pa logu. Trevora skatiens pievienojās. Ainava



bija pazīstama, viņš bija braucis tai garām daudz reižu, tikpat daudz, cik bijis pie Stellas. Lai gan bija
reizes, kad viņš bija braucis pie Stellas, bet nebija saņēmies ieiet pie viņas. Tas bija pēc iepazīšanās
ar Lūsiju, viņš atkal jutās laimīgs un brauciena laikā izmisīgi ilgojās pēc Lūsijas, atcerēdamies viņas
muti un kakla bedrīti, kurā viņš iegremdēja savu seju, lai ieelpotu miesu, kas nemirst, miesu bez
izsitumiem, miesu, kas nav katetru caurdurta un caurulītēm savienota ar sistēmām un ierīcēm. Viņš
sūtīja īsziņas Lūsijai, bet, kad viņa ilgāku laiku neatbildēja, Trevors jau gribēja izkāpt no vilciena, lai
dotos atpakaļ pie viņas. Pēc brīža Lūsija tomēr atbildēja. Trevors tomēr aizbrauca līdz Stellai, pirms
ieiešanas viņas istabā viņš bija palūkojies pa lodziņu durvīs, Stella šķita aizmigusi, viņš nepieļāva
domu, ka viņa varētu būt mirusi, ne šoreiz. Viņš skatījās uz pamestam lapseņu pūznim līdzīgo ķermeni
zem baltās segas, kas gulēja uz muguras, kā dzīvi cilvēki nekad neguļ, tā ieliek miroņus zārkā. Stella
gandrīz vairs nebija dzīva. Viņš pavēra durvis, Stella nesakustējās, nepamodās, un viņš atkāpās,
domās nosūtīja viņai nevīžīgu teikumu un devās prom. Vainas sajūta parādījās tikai vilcienā
atpakaļceļā. Viņš gribēja izkāpt, lai dotos atpakaļ uz slimnīcu, bet Lūsija atsūtīja īsziņu, ka sagaidīs
viņu ar taizemiešu vakariņām.

Tajā vakarā viņš izstāstīja Lūsijai, ka viņš slimnīcā apciemo Stellu. Viņš nepateica, ka tā vēl
joprojām skaitās viņa sieva, lai gan Stella viņu ir atlaidusi. Viņam pat prātā neienāca, ka Lūsija
varētu iedomāties, ka Stella ir kāda radiniece vecumā. Lūsiju aizkustināja stāsts par kaut kādas
Stellas apciemošanu slimnīcā, viņa ieraudzīja Trevoru citā gaismā — cēlu, kā kroņa apzeltītu. Lūsija
nekad tā arī neatklāja Trevoram, ka saprata par Stellas un Trevora saiknēm tikai kaut kad vēlāk, par
to, ko viņa — Lūsija — tobrīd pārdzīvoja, bet klusēja, klusēja kā klusē kaps. Lūsija zināja, kurš tajā
tiks guldīts. Neilgi pēc tam viņš atkal devās ceļā pie Stellas, lai nešķistu, ka viņš pārāk sen nav viņu
apciemojis. Viņš bija saradis ar Lūsiju vēl tuvāk un viņam vairs neuzmācās maniakālās bailes viņu
pazaudēt, tiklīdz viņš bija vairākas stundas no viņas šķirts. Viņš Lūsiju nekad nepazaudēs, viņam bija
apnicis pazaudēt cilvēkus no savas dzīves. Bet arī nesaaugt pārāk cieši, lai, ja nu gadījumā pazaudē,
neatmirtu daļa no viņa paša. Līdz ar Stellas slimību viņam bija nolaidušās rokas un it kā atmirušas kā
satrupuši zari. Stacijas lielveikalā viņš nopirka divus banānus, jogurta pudelīti un konfektes, kas
Stellai tik ļoti garšoja. Ejot pa gaiteni, viņš ieskatījās telefonā, vai Lūsija nav atsūtījusi kādu ziņu.
Nebija. Pie durvīm viņš pielavījās sāniski gar sienu, lai ielūkotos pa lodziņu, Stella tūdaļ pacēla acis
un viņu skatieni sastapās. Trevors pagrūda durvis un, izstiepis priekšpusē maisiņu, iegāja palātā.

— Beidzot! — Stella iedziedājās savā nogurušajā balsī. Ap galvu viņai bija parastā cepure, kurai
apvīta stieplīte ar mākslīgajiem ziediem.

— Tu labi izskaties!
— Ak, tas, — Stella nokautrējusies pielieca galvu un pieskārās nedzīvajām puķēm, — Rūbija

uztaisīja.
Trevors nolika maisiņu kājgalī un uzlika roku Stellas kājai cauri segai.
— ...lai priecīgāk! — Stella pabeidza.
Trevors pasmaidīja un pabraucīja roku augšup lejup pa viņas apakšstilbu. — Un kā?
— Kas kā?
— Nu, vai ir priecīgāk?!
Stella arvien mulsa. — Rūbija teica, ja tās būtu zvaigznes, piestāvētu manam vārdam! — Stellai

patiešām bija priecīgāk, un viņa domāja, ka varbūt Trevoram šīs puķes patiks un viņš ieraudzīs Stellu
tādu pašu kā pirms tā visa un varbūt... — Zini, ja es izveseļošos... — Trevora roka uz viņas kājas
apstājās. — ...mēs atkal būsim laimīgi! — Stellas acis sāka mirdzēt. Trevors redzēja, ka teju teju pār



Stellas vaigu noritēs pirmā asara, un viņš aši pievērsās maisiņam. — Tev laimējies ar Rūbiju, viņa ir
kas vairāk par medmāsu! — Trevors teica. Stella juta, kā Trevora rokas smagums pazūd no viņas
kājas, bet tas nebija vieglums, kas palika, bet gan divkārša nasta.

— Viens tev un man, — Trevors teica, atdalīdams abu banānu kopā saaugušos kātiņus. Vienu viņš
sniedza Stellai, viņa pastiepa savu roku un saķēra nevis banānu, bet Trevora roku, pavelkot viņu sev
tuvāk. Trevors mēģināja palikt kājās, bet brīdī, kad viņš juta Stellas mākslīgos ziedus pieskaramies
savai pierei, viņš vairs nevarēja noturēt līdzsvaru un, uzgūlies virsū Stellai, novēlās viņai blakus.
Stella aizvien turēja viņa roku, bet viņš joprojām nebija atlaidis banānu, viņas seja meklēja viņējo.

— Kas tev ir? — Stella ieķiķinājās, viņa šķita atdzīvojusies, kāda jau sen nebija bijusi.
— Nekas, — Trevors lūkāja piecelties, bet Stellas roka viņu turēja. — Man bail tevi saspiest...

visi tie vadi...
— Nemuļķojies... — Stella čukstēja, viņas ziedi čaukstēja pret Trevora matiem. Viņa noskūpstīja

Trevoru, viņa lūpas, sausas un sasprēgājušas kā čūskas nomauktā āda.

Ronalds Rusmanis. Plīvurs. Audekls, eļļa, 120×190 cm. 2009

— Tu to saspiedi, — teica Trevors, atsvabinādamies un aplūkodams banānu.



— Nē, tu to saspiedi! — Stella iesmējās, iekārtodamās gultā uz ceļgaliem, Trevors piecēlās.
— Tavas mīļākās! — viņš izvilka no maisiņa konfektes.
— Atkal pārkāpsim noteikumus? — Stella sazvērnieciski iejautājās. — Bet tikai vienu, un kamēr

neviens neredz!
Tagad Trevors domāja par tiem noteikumiem, par pārkāpšanu. Stella tobrīd šausmīgi, šausmīgi

pārkāpa noteikumu. Viņa pati bija Trevoru atsvabinājusi, jau sen, noņēmusi no viņa jebkādus
pienākumus.

Viņi apēda pa konfektei. Stella ar baudu laizīja pirkstus. Pēdējā bauda, kas viņai palikusi.
— Bet patiesi, — aizvien čāpstinādama viņa teica, — man ir sajūta, ka es spēšu izcīnīties ārā no

šī milzīgā pārpratuma.
Trevors pētīja kārbu. — Te vēl paliek, vari katru dienu tikai vienu, un kamēr neviens neredz...
— Nē, nes tās prom. Ja ārsti saka, ka nedrīkst, tad labāk ne. Es tiešām ļoti gribu dzīvot. Dzīvot,

lai mēs...
— Stella! — Trevors negribēja izlikties, ka Lūsijas nav.
— Es zinu, ko tu teiksi...
— Ja?! Un ko tad?
— Ka es sapņoju.
— Bet sapņot tu vari. Kas gan cits tev atliek!? — Trevors saprata, ka viņam tā nevajadzēja

teikt. — Tu taču zini, kādas ir prognozes...
Stella izrāva viņam no rokām kasti un meta pret logu. — Dažreiz man šķiet, ka vienīgais cilvēks,

kam esmu vajadzīga, kas man ir, kas mani mīl, ir Rūbija! — Puspavērtās vertikālās žalūzijas
nošūpojās, konfektes izbira pa grīdu, un Trevors piecēlās, lai tās salasītu.

— Nē, neej, ne tagad! — Stella iesaucās, sākusi raudāt. — Tu vienmēr dari visu
visnepiemērotākajā brīdī! — Viņa centās noņemt no galvas puķes, bet tās nepadevās, un viņa norāva
cepuri un dusmīgi aizsvieda Trevora virzienā.

Trevors centās neskatīties uz viņas atbaidošo galvu. Jau kaut kad vēlāk vilcienā, atcerēdamies šo
skatu, Trevors domāja par Stellas matiem. Šai Stellai to nebija. Šī bija cita Stella, ar šo Stellu viņam
nebija nekā kopīga, tikai slimības vēsture.

Salasījis konfektes, viņš pacēla mici un nolika to līdzās spilvenam, nedabīgi spilgtās ziedlapas
bija saburzījušās. Zvaigznes... Stella stellaris... Viņš brīdi stāvēja nekustīgi, Stella bija pabāzusi
galvu zem segas, un viņas elpošana jo brīdi, jo kļuva rimtāka, segai cilājoties arvien garākiem
intervāliem.

— Man nav tevi jāredz, lai zinātu, ka tu vēl aizvien esi šeit, — Stella teica aizvainotā un slāpētā
balsī no segapakšas. Trevors paņēma saldumu kārbu, lai ietu. — Zini, es tevi jūtu, joprojām jūtu,
nekas, ka es mirstu, — Stella teica, atsedzot sevi. — Es tevi jutu arī toreiz, kad tu stāvēji pie durvīm
un neienāci, — viņa skatījās Trevoram tieši acīs.

— Piedod! — viņš neatskatīdamies izbrāzās no palātas.
«Nē, neaizej, Trevor!» viņš dzirdēja Stellu saucam, kamēr durvis vēl nebija aizvērušās aiz viņa

muguras.
Viņš vairākas reizes uzspieda lifta pogai, viņam likās, ka Stella skries viņam pakaļ. Durvīm

atveroties, viņš iešāvās liftā un redzēja, ka gaitenī Stellas nav. Durvis aizvērās, viņš paņēma telefonu,
uzspieda Lūsijas vārdu un, kad durvis bija atvērušās pirmajā stāvā, klausījās gaidīšanas signālā.
Lūsija atbildēja otrā galā, viņš izgāja pa slimnīcas durvīm un miskastē izmeta no sviešanas nedaudz



iespiesto šokolādes kārbu. Viņš nobraucīja roku savās biksēs un atsperīgi, vējam pūšot viņa
atpogātajās krūtīs, devās uz priekšu.

Trevors uzliku roku uz vilciena beņķa, kurā Lūsija bija sēdējusi, bet nekas par to neliecināja. Bet
Lūsija nešaubīgi bija, lai gan viņš to tagad neredzēja. Viņš kļuva nemierīgs, piecēlās, tad atkal
apsēdās, šoreiz Lūsijas krēslā, tuvāk ejai, tuvāk izejai. Skaļrunis nosauca pieturu, Trevors ātri domās
salika maršrutu — ja viņš tagad izkāptu, pārietu otrā pusē, tad vēl paspētu atpakaļ pie Stellas
apmeklētāju laikā. Vilciens palēnināja gaitu, daži pasažieri cēlās un devās uz durvīm. Trevors
pietrausās kājās, brīdi pastāvēja, novērtēdams, kurā vagona galā izeja sanāk tuvāk. Viņš tomēr devās
pa garāko ceļu, atskatīdamies, vai Lūsija nelūkojas viņa pakausī, bet viņas tur nebija, ejā mīņājās
cilvēki, kas grasījās pamest vilcienu, Trevors stāvēja starp viņiem.

Lūsija nāca atpakaļ no vilciena priekšgala ar divām kafijas glāzēm rokās un sviestmaižu paciņu
padusē. Viņai bija jāapstājas un jāpagaida, līdz cilvēki izkāpj. Īsajā sprīdī starp izkāpušajiem un vēl
neiekāpušajiem Lūsijai izdevās iziet cauri nākamajam vagonam, bet tad atkal bija jāapstājas un
jāpagaida, kamēr jaunpienācēji sameklē sev vietas. Viņa smaidīja kā stjuarte ar dzērieniem abās
rokās. Viņa uzmanīgi iedzēra malku no labās rokas krūzītes. Nākamais vagons bija viņējais. Viņa
skatījās tālumā, sazīmēja puisi ar planšeti un pāri ar avīzēm un āboliem, taču viņai šķita, ka Trevora
savā vietā nav. Viņa pacēlās pirkstgalos un snaikstījās, lūkodamās garām stāvošo cilvēku galvām.
Lūsijai uzdūrās virsū putekļauduma žaketē tērpts vīrs ar baltiem matiem, viņa atkrita uz pilnas pēdas
un pazaudēja Trevora tukšo krēslu no sava redzesloka. — Vai kafejnīca ir tur? — kungs jautāja,
norādīdams uz vilciena priekšgalu, no kura Lūsija bija atnākusi. — Jā, jā, — Lūsija aizkaitināta
atcirta. Bet vīrs nelikās mierā un smaidīdams jautāja: Vai kafija ir laba? — Ņemiet! — Lūsija iegrūda
viņa vaļīgajā tvērienā abas glāzes, — man jāiet! — Un viņa pagrūda ejā stāvošu sievieti, kas droši
vien sekoja šim kungam. — Atvainojiet! — Lūsija pasmaidīja. Un spraucās uz priekšu, aizķerdama
visu savā ceļā, maizīšu paciņa izkrita no viņas paduses, bet viņa nelikās ne zinis. Trevora savā vietā
tiešām nebija, Lūsija grozījās uz riņķi, lūkodamās pa abu pušu logiem, viņas mantas bija uz vietas, bet
Trevora ne. Trevoram taču nebija nekādu mantu, viss, kas viņam bija līdzi, satilpa viņa kabatās.
Vilciens noraustījās un sāka braukt, Lūsija apsēdās savā vietā, lūkodamās ejā uz priekšu un atpakaļ
pār savu plecu. Viņa atspieda galvu un aizvēra acis. Piepeši kāds piebikstīja viņas plecam. —
Trevor! — viņa atviegloti iesaucās, strauji pagriezusies. — Man šķiet, tās ir jūsu! —
vasarraibumaina sieviete pastiepa Lūsijai pretī maizītes. Lūsija tās paņēma. — Jā, paldies, nemanīju,
ka izkrita. — Viņas viena otrai uzsmaidīja, un sieviete devās projām. Lūsija nometa iepakojumu uz
Trevora tukšā krēsla. Viņai vairs nemaz negribējās ēst. Viņš ir prom. Pavisam. Lai viņš iet pie savas
mirones, tas jau bija gaidāms, jau no paša sākuma, kā sists suns, kas ticis brīvībā, saraujas ikreiz, kad
ierauga nūju.

Trevors stāvēja starp vagoniem atspiedies pret sienu, noskatīdamies, kā, durvīm aizveroties, viss
apkārt sāk slīdēt, slīd ainava, slīd viņa skatiens, slīd Trevors pats, kā šļūdonī — kāds lielāks spēks
viņu ir ietvēris sevī, un viņš ar saviem sīkajiem mēģinājumiem no tā izrauties traumē sevi, Lūsiju un
Stellu. Viņam nav tiesību pakļauties Stellas fantāzijām, ļaut viņai cerības, kas nekad nepiepildīsies.
Viņam nav tiesību ilgāk turēt Stellu savā prātā.

Skaļrunis nosauca pieturu. Lūsija paņēma informatīvo lapiņu no kabatas priekšējā sēdeklī un
pētīja atrašanās vietu un maršrutu. Cilvēki kāpa ārā un kāpa iekšā. Trevors aizvien stāvēja pie durvīm
acīm ciet, nelikdamies ne zinis par visiem, kas spraucās viņam garām, viņš pabāza galvu tuvāk
durvīm un ieelpoja svaigu gaisu. Laiks bija saulains, visa tāle zaļa un auglīga. Viņš atgriezās vagonā,



arī Lūsija bija savā vietā.
— Maizītes! — Trevors priecīgi iesaucās, ieraudzīdams iepakojumu uz sava krēsla.
Lūsija atvēra acis. Viņa pavirzīja sānis ceļgalus, lai Trevors varētu iespraukties savā vietā.

Trevors atplēsa kārbiņu, kurā bija divas sviestmaizes, un vienu pievirzīja pie Lūsijas mutes,
gaidīdams, kad viņa tajā iekodīsies. Lūsija minstinājās, nošņācās un iesmējās. Trevors iekodās
savējā. — Mmm! — viņš kāri ēda. Lūsija neticīgi viņu vēroja. Viņš ēda pa īstam, un šķiet, ka viņam
pa īstam garšoja. Pēkšņi viņš ieslidināja roku kabatā un, izcēlis zvanošo telefonu, centās ātri izēst
muti, lai atbildētu uz zvanu. Viņa žokļi sastinga. Lūsija arī pārstāja ēst. Trevora acis sāka mirdzēt, it
kā atspulgojot tālas zvaigznes gaismu. Sarunai beidzoties, viņa rokas ar pusēsto maizīti iegūla
klēpī. — Tā bija Rūbija, — viņš ieturēja pauzi. — Tā medmāsa...

— Es zinu, kas ir Rūbija! — Lūsija iesaucās.
— Stella... Neilgi pēc mūsu aiziešanas.
Lūsija apskāva Trevoru. — Trevor... — viņa čukstēja. — Man žēl...
— Nekas, nekas... — Trevora domās paisums un bēgums, viņš aplika roku Lūsijai. — Apēd, un

kāpsim ārā. Laikam jābrauc atpakaļ.
— Protams, Trevor.
— Tas nebūs ilgi...
— Cik ilgi vajadzēs! Ê



proza
Viesturs Vecgrāvis

Latvju bohēmietis
Ezeriņa dialogiem latviešu literatūrā grūti atrast pienācīgus
sāncenšus. Varbūt Ezeriņa darbu jaunā popularitāte rosinās
biežāk lasīt noveles?

Viesturs Vecgrāvis ir latviešu literatūrzinātnieks, grāmatizdevējs, Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesora p.i.

Jānis Ezeriņš (1891—1924) nedaudz vairāk nekā 90 gadu pēc savas pāragrās nāves kļuvis par jaunās
teātra sezonas naglu. Tā pamatā ne tikai režisora Elmāra Seņkova neordinārais skatījums uz Ezeriņa
prozu, bet arī rakstnieka personības un talanta neatkārtojamība.

Ezeriņa oriģinalitāti ievērojuši visi memuāristi. «1919. gada rudenī laikraksta Brīvā Zeme
redakcijā parādās garš, kalsnējs, jauns cilvēks. Tērpts pelēkā lauku vadmalā, pelēkā kareivja mētelī.
Bāla, drusku slimīga seja, izspūruši mati. (..) Pusatvērtās lūpās smīnā bieži atņirdz iedzelteni, stipri
zobi, raksturīgais ezeriņiskais smīns — bieži melanholisks, bieži sarkastisks. (..) Runā drusku paskaļu
balsi, garie, kaulainie pirksti nervozi ņurdza papirosa čaulīti,» — tā viņa labākais draugs rakstnieks
Rihards Valdess.

Pēteris Ērmanis: «Kad Ezeriņš ienāca (..) istabā, tūliņ kā jauna gaisma atspīdēja. (..) Ezeriņš
vienmēr bija ļoti dzīvs kustībās, runīgs («viens pats pierunā visu istabu», kā kāds kollēga teica),
spēcīgu, svarīgu balsi, bezgala labsirdīgs, atklāts un sirsnīgs — īsts cilvēks ar zelta sirdi (..).»

Kārlis Egle: «Ezeriņam ļoti patika jautras valodas. Noskumušu un saīgušu Ezeriņu nekad netiku
redzējis, kaut gan slimība (..) viņu smagi māca. (..) Pastāvīgi viņš nēsāja līdzi piezīmju grāmatiņu, lai
atzīmētu katru vērtīgāku repliku no tautas mutes, raksturīgus notikumus, raksturīgas situācijas un ainas.
Viņš pats teica, ka tieši šāda metode esot pamatā visiem viņa stāstiem un tēlojumiem.»

Kārlis Zariņš: «Ezeriņš nāca ar zināmu svabadību, zināmu bravūru, kas tomēr (..) nebija arī
mākslota un pavisam ne robusta. Ir mākslinieki (..), kuriem patīk būt ciniķiem — Ezeriņš cinismu
nepazina. (..) Būdams citādi smalkjūtīgs un tolerants līdz pēdējai iespējamībai, Ezeriņš daudz
nerēķinājās ar apdomību. (..) Kurš [novelē] bija viņa priekštecis? Blaumanis, Poruks vai Eglīts? Visi
un neviens. Viņš cienīja šos māksliniekus, bet neatradās zem viņu iespaida.»

Ezeriņa proza savaldzināja pat eksaltēto Zentu Mauriņu. Drīz pēc rakstnieka nāves viņa uzrak-
stījusi eseju par rakstnieku Dieviņa velniņš, kurā apgalvo: «Ezeriņš [ir] mūsu īstākais bohēmietis:
bezbēdība viņa pazīme, un viņa dzīves gudrība: esiet laimīgi — kaut no vienas saules līdz otrai.» Un
vēl kaut kas zīmīgs: «(..) arvien viņš [Ezeriņš] stilā un kompozīcijā inteliģents, elegants, viegls. Nav
viņam latviešu zemes smaguma. Blakus Ezeriņam Blaumanis liekas izdomā nabags. (..) Ezeriņa
dialogiem mūsu literatūrā grūti būs atrast sāncenšus, tie — asprātīgu cilvēku asi nosmailētas,



asprātīgas sarunas.»
Ezeriņu jau viņa mācību gados intriģē Mopasāns, Vailds un Edgara Alana Po noslēpumainā,

mistiskā un šausmu proza. Tik ļoti, ka viena no lielajām Ezeriņa nerealizētajām iecerēm ir latviskot
VISU (!) Po prozu.

Elmāra Seņkova vietā, kurš ir izdarījis svētīgu darbu, paservēdams Ezeriņu citādi, nekā tradīcijas,
stereotipi un klišejas paģēr, varētu nostāties arī ieinteresēts latviešu modernās noveles lasītājs
mūsdienās. Kaut vai izlasot oriģinālāk, alternatīvāk, negaidītāk (šo uzskaitījumu varētu turpināt) vienu
no pēdējām Ezeriņa novelēm Jaunsaimnieks Čukans.

Padomju laikā to nepublicēja, jo viena no tās tēmām ir mūsu valsts sākumgados veiktā zemes
piešķiršana Neatkarības cīņu dalībniekiem un citiem, kas to vairāk vai mazāk pelnījuši. Ja neskaita
samērā liekās divas didaktiskās rindkopas noslēgumā, pārējais noveles teksts ir apgaismojams ar
visiem spilgtākajiem ezeriņiskās noveles prožektoriem — ar precīzu psiholoģisko raksturojumu,
laikmetisku konkrētību, smiekliem par cilvēku vājībām, anekdotiskiem un negaidītiem pavērsieniem,
ar efekta akcentu, paradoksa būtiskumu un, visubeidzot, ar ezeriņiski labsirdīgo, tomēr nedaudz
smīnīgo mīlestību pret konkrētu cilvēku un viņa, lai arī pašauro, toties no rakstnieka puses dziļas
uzmanības vērto pasauli.

Ezeriņa noveļu izgaismojumā ir vērts arī padomāt, vai mēs, latvieši, savā gaumē un priekšstatos
par labu literatūru neesam vienpusīgi un dažkārt pat spītīgi konservatīvi. Mums ir apbrīnojami daudz
izcilu novelistu — no Blaumaņa un Poruka līdz Ābelei un Žoludei. Bet novele mūsdienās tiek daudz
mazāk lasīta par romānu. Varbūt Ezeriņa darbu jaunā popularitāte rosinās biežāk lasīt noveles? Ê



proza
Jānis Ezeriņš
Jaunsaimnieks Čukans
Stāsts

Ikviens krietns parlaments nodarbojas ar morāliskās pasaules pieskaņošanu fiziskai. Kad Latvijā
izdeva likumu par zemi, tad daudzi gaisa ceļotāji, kas mākslīgi tika turēti debešos, nolija lejup. Jo
zeme pievelk. Zeme pievelk visu.

Čukans nebij izņēmums. Gluži otrādi: zeme viņu pievilka ar sevišķu spēku. Kādreiz jaunībā viņam
bij izdevība kļūt par dzirnavu puisi, nē, viņš labāk palika par arāju pie Kulitana, kur septiņu gadu
laikā desmit purvus pārvērta tīrumos. Viņš mācēja strādāt ar kapli un lāpstu, ar arklu un sētuvi — jā,
kādi zemes rīki tad vēl būtu, ar kuriem tas nemācētu apieties? Viņa arumā nevarēja redzēt pārvagu un
viņa sējumā — pārsēju, tas bija tā.

— Kas par ģeķošanos! — sauca šis puisis augas vasaras, kad meita aiz platajām kājām cirtienā
pameta nenopļautu zāles kušķi.

— Ē, cik tur skādes!
— Skādes tur nav par kapeiku, bet zini, ko tāda nenopļauta zāle dara? Viņa acīs lec.
Tas bija tiesa, ko Čukans runāja, un viņu droši varēja pieskaitīt pie tiem retajiem, kuri arī darbā

neapzinīgi meklē tikai mieru. Vai tas nozīmē pērkonā meklēt klusumu? Varbūt tas nozīmē to, bet tur
nav ko brīnīties. Orķestris nav orķestris, ja tas nemāk nospēlēt klusumu! Un, ja ticēt dzejniekiem, kas
visas planētas un zvaigznes mīl saukt par zvaigžņu koriem vai orķestriem, tad Čukans šai orķestrī bij
bundzinieks un zeme — viņa bungas. Viņš mācēja zemei piesist — tur viņš bij meistars kā reti.

Bet cik tādu meistaru ir savā arodā? Kad šis pats Čukans gribēja gultu taisīt, tad nezināja neviena,
kam darbu uzticēt. Viņu pamācīja, lai nodod Jeiskeniekam.

— Tam! Vai tu esi dzirdējis, ka viņš būtu godīgu krēslu iztaisījis? Viņš tikai naudu taisa, — teica
Čukans un atmeta ar roku. — Tad es kā zemes vīrs labāk guļu uz zemes. Tā ir mana gulta, mans galds
un mans krēsls. Tie vismaz nečīkst.

Un atkal viņam nevarēja neko daudz iebilst. Tak šī zemes gulēšana un pārējās īpašības nespēja dot
neko citu kā vieglu reimatismu un grūtu dzīvi. Kad Čukans jau nāca pāri četrdesmitiem, viņš bij tāds
pats kalpa puisis kā bijis, bez sievas, bez liekas naudas, bez visām tām jaukām piedevām, ar kurām
cilvēks apkraujas ceļā uz debesu valstību.

Tak tagad viņš biežāk jau gāja par vasarnieku, lai ziemā, kā pats runāja, varētu aprēķināt, cik
purvu savā laikā iztīrījis, cik pūravietu uzaris, cik birkavu siena gaisā sacēlis.

— Es domāju, ar āboliņu vien būtu desmit baznīcas pilnas! — mēdza viņš teikt.
Bet zemi viņš mīlēja joprojām, un nebij spēka, kas viņu no tās atrautu. Šo īpašību, kā liekas, viņš

bija ieēdis kopā ar zemenēm, kuras, ceļmalā norāvis, nekad nenotīrīja no putekļiem un smiltīm.
— Vai tiesa, ka svešās zemēs esot smilts, kuru varot ēst? — vaicāja viņš reiz sava pagasta

gudrākam cilvēkam.
— Smilts?



— Smilts vai māls. Kā tā lieta īsti stāv?
— Nudien, Čukan, es īsti nemāku teikt, — sekoja atbilde. — Bet rakstos stāv, ka Dienvidamerikā

izlietojot ēšanai kādu māla pasugu. Brokhauzā par to ir veselas astoņas rindas. Tu domā šauties
turpu?

— Nē, pasarg’ Dievs! Ak, Dienvidamerikā! Kozi’ lielu robu jau zemei izgrauzuši? Nu nē,
noticams tas tomēr nav. Ja zeme būtu ēdama, tad beigas. Tad tu pirmais iecirstu zobus kukursnī. Bet,
kad zeme būtu sagriezta kā maizes kukulis, tad… tad…

— Jā, ko tad, Čukan?
— Tad… nudien, to varbūt tikai tu zini, kas ar mums notiktu? Uz kā mēs pēc tās lielās ēšanas

gulētu? Uz kā mēs dancotu?
Kaut gan Čukans runāja par dancošanu, pats viņš nemācēja pat lāga krusta danci. Viņš mācēja tikai

strādāt, atpūsties un iet.
Tā pamazām viņš bij nostaigājis līdz svinīgai dienai, kad izdeva likumu par zemi.
Kā zināms, šis likums savos pamatos apstājās pie jaunās valsts izcīnītājiem kareivjiem,

neliegdams dažus ežmaļus arī ilgiem nomniekiem un Piektā gadā cietušiem revolucionāriem.
Tak nevienā no šām trim kategorijām neietilpst Čukans. Viņa iesirmā galva netika iesaukta kara

dienestā, kaut gan šī vīra darbu druvā arī nebūtu kauns nosaukt par grūtu cīņu. Tāpat nomājis savā
laikā viņš bij tikai dažas grēdas tabakas stādīšanai, kas, stingri ņemot, nedeva nekādu tiesību uz zemi.
Līdzīgā kārtā viņš neatcerējās neko sevišķu arī no Piektā gada. Bij viena otra izbraukšana zaļumos,
kur viņš sirdīgi aplaudēja runātājiem no tribīnes. Bet neviens kazaks par to netika viņam uzšāvis uz
ādas. Tiesa gan, reiz tirgū nagaika nogāja gluži gar degunu, bet tā viņa arī nogāja un neatgriezās. Jo
Čukanam ne prātā nenāca, ka pati laime varētu apģērbties kazaka netīrās drēbēs un dot — galva vai
acs. Viņš vēl bij pietiekoši veikls, lai izlocītos no sitiena, kur citi tos saņēma bez sava gala.

Tā šis kalpa vīrs palika bez tiesībām uz zemi, kuru tas savā mūžā bij varbūt vairāk mīlējis nekā
debesis. Rokas tirpa, iedomājoties, ka varēja būt arī citādi! Ak, kā viņš zemi gāztu! Viens pats
Lubānas ezeru par pļavām pārvērstu. Vai spēka trūka? Ai, nē, vēl divdesmit gadu kalni drebētu!



Jānis Ezeriņš ap 1920. gadu. Foto — Rakstniecības un mūzikas muzejs

Lai saka, ko grib, Dieva priekšā tiesības uz pasaules lielceļiem daudziem nevarēja liegt.
Graudons, tas modernieks vai jupis zin kas, zobenu viņš dažus gadus atpakaļ pie sāniem stiepa, bet no
makstīm gan izvilcis netika. Ja vajadzēja, krāva tēviem tāpat ar visu maksti, kad šie gotiņas negribēja
dot. Jā, rekvizēt un pierakstīt grāmatā — tur viņš bij mākslinieks, un iedzert magaričas mākslinieks
tāpat. Zeme viņam būs. Bet Čukanam nebūs nekā. Un Cielavam būs, un Sveiļam būs. Bet Čukanam
nebūs nekā.

Sveilis — tiesa, tas bij karavīrs no galvas līdz kājām, desmit ugunīm cauri izgāja. Bet tagad ir
tāds pats matu griezējs miestā kā agrāk. Tad nu redzēs, kā viņš ar ķemmēm sienu kasīs! Varbūt viņam
liekas, ka rudzu druva un apaudzis zods — viens un tas pats?

Šādas un līdzīgas pārdomas mocīja Čukanu. Viņš staigāja kā velna apsēsts. Tas nu likās skaidri, ja
ar’ viņam nebij gluži tādu tiesību kā visiem, tad tomēr kā daudziem, un katrā ziņā lielākas nekā
puisītim, kas tās telītes pierakstīja. Čukans tak tās telītes audzināja. Bet viņš tikai pierakstīja.

Jo mazāk atlika dienu, jo nemierīgāks palika Čukans. Domas aizvien vairāk atgriezās uz Piekto



gadu. Jā, lūk, ko nozīmē viens vienīgs sprīdis! Varbūt ir sprīža netrūka, un viņam pierē būtu puns.
Nagaika kā čūska apvītos ap galvu. Viņš diezgan sunīja krievus, bet pērienu dabūja tie, kas cieta
klusu. Reiz ziemā viņš tīši aizbrauca šķūtīs[ 1 ] ar klibu zirgu un sasaldēja kādu oficieri tā, ka
razbainieks ar to pašu nomira. Bet tur, lūk, cieta krievi no viņa un ne viņš no krieviem... Neko darīt!
Protams, dažas ļaunas mēles, gribēdamas Čukanu toreiz kaitināt, melsa, ka kazaki tirgū viņu krietni
savilnījuši — matu uz galvas vairs neesot. Ak, šīs ļaunās mēles, cik saldi tās tagad skanēja! Kāpēc
tās apklusušas? Vai Stimbans neteica: Čukan, nu tu trīs gadi vaidēsi! Ak, vai viņš nevarētu tagad to
atkārtot? Bet Stimbans nevarēja atkārtot, viņš bij miris. Un mirušas bij visas valodas. Tak meklēdams
savu glābiņu Piektā gadā, Čukans dzirdēja šīs valodas no jauna. Bij brīži, kad viņš tām bez maz
noticēja. Pielika roku pie pakauša, taustīja, lūkoja, protams, nekā nesalūkoja — tur nebij ne zīmes no
rētas.

Bet vajadzēja taču ko darīt! Zemi lūgt Čukans drīkstēja, lai tad dod vai nedod. Bet vajadzēja arī
kāda pamata. Maza lieta, ja tu zemi mīli. No svara, vai tev ir tiesības viņu mīlēt. Ak Dievs, nu sacīs,
ka ir.

Un, lūk, Čukans saņēma pēdējos spēkus, ieradās pagasta namā, izpildīja un iesniedza vajadzīgos
papīrus par savām ciešanām. Tur visi nobrīnījās, vai patiesi tā.

— Jā, — atbildēja viņš klusu, — kad tā labi apdomā, kas gan nav Piektā gada upuris?
Še Čukans dzīvoja tikai nedaudz gadu, un zināja par viņu vienīgi to, ka Čukans ir goda vīrs, darba

lauzējs — vai ar to nepietiek? Nē, nē, Čukans nebij tas cilvēks, par kuru varētu šaubīties, un, lūk, pēc
mēneša jau viņam piesprieda zemi pagastā.

To rudeni viņš tikko beidza saimniekam rudzus pļaut, kad pienesa šo ziņu. Vecais kalpa puisis
palika mēms. Jo tā jau vairs nebij valoda, kādā viņš atbildēja:

— Mm... jā... mm... tātad tomēr! tomēr!
Izkapts izslīdēja viņam no rokām. Šī sajūta neatšķīrās daudz no tās, kādu pazina sausā laikā, kad

nedēļām ilgi gaidīja lietu, kad zeme sprēgāja, zāle dzeltēja un piepeši parādījās mākoņi apvāršņa
malā. Prieks! Vieglums! Tāds viņš gāja uz māju.

Visas nākošās dienas viņu neatstāja šī aizgrābtība.
— Nu tu no mums aizbēgsi, — teica saimnieks. — Žēl tāda puiša.
— Nežēlo! Vai tad uz kapsētu aizved? Mirst puisis, dzimst saimnieks, — atbildēja Čukans, jo viņš

jau atkal varēja runāt.
— Man bēres, tev kristības.
— Taisīsim kopā!
Dievs nedod, kā aizrautība var cilvēku nogurdināt. Prieks — tā ir bīstama lietiņa. Mīļš radiņš,

jauks ciemiņš, bet, ja sadomā un paliek nedēļām ilgi, ēd cilvēku stāvu ārā. Un, lūk, Čukanu viņš izēda
īsā laikā, izēda un aizgāja. Vecais puisis rokas vien noplātīja. Nē, nē, tā vairs nebij aizrautība, kaut
gan tāda varēja izlikties. Daudz kas var izlikties: notur taču suņuburkšķi par rožu krūmu. Bet pieej
tuvāk un redzi, ka suņuburkšķis vien ir. Čukans piegāja sev gluži klāt, saliecās deviņos līkumos, un tur
nu viņam bij jāatzīst, ka no aizrautības nav vairs ne vēsts, bet palicis tikai uztraukums, kails nemiers
un uztraukums. Tad gaidi nu lietu sausā laikā! Liec roku uz sirds un saki: re, kā aug mākoņi, melni un
lilloti, būs velgme, būs lietiņš! Roku uz sirds Čukans gan uzlika, bet teiciens cits: būs krusa, būs
neganta krusa!

Jo ko gan citu galu galā viņš varēja gaidīt? Aizgāja, lūk, cilvēks uz pagasta māju un — un —
samelojās. Piektā gada upuris, vai tu re! Un, kas tas trakākais, tie muļķi noticēja! Tad redz, kā pasaulē



iet, kad par tevi neviens vairs nešaubās, tad tu pats sāc to darīt, un tas ir tik nejauki, ka piķis parautu!
Nudie’, ka tā.

Čukans sapinās savās domās, jo nebij vingrinājies augstā domāšanas mākslā. Viņš kūlās kā cālis
pa pakulām. Tak vienu lietu viņš apjēdza gaiši un skaidri. Un tā lieta bij tā, ka savu mieru viņš ir
apmainījis pret zemi. Acumirklī gan nevarēja pateikt, cik izdevīga šāda maiņa. Jo zeme bij un palika
verdzībā, bet sirds? Ar sirdi viņam pirmo reizi iznāca darīšana tik plašos apmēros. Tak galu galā
Čukans teica pats sev: «Nē, veikals laikam tomēr būs slikts. Es varu skriet, raut, kalnus gāzt, bet
miers man tomēr vajadzīgs. No miera nāk tas spēks.» Un atkal viņš teica: «Lūk, par daudz es mīlu to
nabaga mālu, un tur viss mans nemiers un posts.»

Darba vīrs nezināja, ko sākt. Viņš sitās, viņš naktis negulēja. Salmi Čukana lāvā piedzīvoja otru
kulšanu.

Kādu rītu viņš piecēlās ar stingru apņemšanos — iet atkal uz pagasta māju un novelt lietuvēnu no
pleciem. Vēl jau varēja ko darīt! Bet, kājas aunot, apstājās. «Jā, ko tad es īsti teikšu? Vai tā ir teikšu:
sak’, atnācu paziņot, ka vecais Čukans apmelojies?»

Apāva vienu kāju. «Labi, teikšu. Bet vai t a d būs miers?»
Čukans iesmējās un pakratīja galvu. Nē, nē, Dievs zina, kas t a d būs! Visi pirksti izstiepsies, sak’,

paskataities. Bet pagasta vecis satiks uz ceļa un teiks: «Čukan, cik tev ir gadu? Piecdesmit? Tātad
piecdesmit gadus tu esi godīgi nodzīvojis, un varbūt tikai tāpēc nodzīvojis, lai pēc tam nešpetni
samelotos. Nu, nekas, nekas. Bet man ar’, draudziņ, sitīs drīz piektais desmits. Tad nu saki, mīļais,
vai maz ar’ vēl vērts tālāk dzīvot, ja pēc piecdesmit gadiem godīgam cilvēkam par maitu jāpaliek?
Iesim labāk tūliņ abi uz mežu un pakārsimies.» Lūk, taisni tā sacīs pagasta vecis, un tu viņa priekšā
varēsi tad zemē ielīst. Bet pēc tam viņš izstiepsies un noteiks drusku svarīgāk: «Nē, Čukan, ja nu tev
maķenīt nošķiebies, būtu cietis klusu! Nevar visu pasaulei runāt. Pašas pasaules labā nevar runāt!»

Un p a š a labā? Paša labā tak laikam varēja vēl kaut ko. Ja ne vairāk — atteikties no piešķirtās
zemes bez kādu iemeslu minēšanas. Čukans pacēla otru zābaku, iegrima domās, bet, paskat, viņš atkal
iesmējās: «Hm,» viņš teica, «nē, vecais, nieki vien ir. Vai tad tā d i e n a p a l i k s b e z d a t u m a,
kurā es tās nelietības sastrādāju? Ak, es vecais vilks!»

Pēc brīža viņš domāja tālāk: «Nu, jā, jā, spriest jau var tā un šitā, spriest var visādi.» Un vēl pēc
brīža: «P r ā t ī g i darīt kaut ko laikam gan nav vairs iespējams.»

Čukans noāva apauto kāju, negāja nekur un nedarīja nekā. Visu rītu viņš staigāja pa pagalmu un
dusmīgi atbildēja, ja kāds ko vaicāja. Ek, pasaules mānekļi, laupa vecam cilvēkam mieru! Bet, ja tā
labi apdomā, mācītājs pašu Dievu var nosaukt par mānekli, bet zeme nu gan nav nekāds māneklis.
Zeme, ja tā labi apdomā...

Čukanam atkal juka. Kopā ar neganto zemes jautājumu sanāca tik daudz citu, negaidītu un svešu,
ka vienam cilvēkam likās spēku par maz. Tur bij vecu vecais jautājums par taisnību un netaisnību, par
sirdi un sirdsapziņu, jā, pat par mūžīgu dzīvošanu. Čukans gandrīz ar roku kā mušas atgaiņāja — kas
viņam, zemes arājam, par tādām lietām ko spriest, kad pasaulē vēl ir mācītāji un šķesteri. Viņš bij
dzīvojis pēc Dieva un cilvēku likumiem, un kā visi, kas pēc likumiem dzīvo, viņš nezināja tos. Jo
likumus uzzina tikai cīņā ar tiem. Viņš nebij ielaidis kulaku cīņas savā galvā, nē, nē — tad kā gan lai
galā tiek, kad pati zeme ar debesi sāk blikatas smadzenēs sist? Tur norisa starp tām neganta
sacensība. Brīžam pārsvaru ņēma viena, brīžam otra. Šīs divas draudzenes, kas piepeši viņas
sanaidojis? Čukans mīlēja tās abas, kā zvejnieks mīl jūru, apzinīgi mīlēdams tikai viņas zivis. Un vai
zeme nav zaļa zivtiņa debesu zilajā jūrā?
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Drīzi pēc tam pagasta jaunsaimnieki sagāja kopā, lai izvilktu katrs savu numuru un uzzinātu, kam
kāds zemes gabals piederas.

Pats priekšnieks teica:
— Velc nu, Čukan! — Čukans stostījās. Lūk, tagad viņam bij reize atmest visam ar roku! Viņš

gribēja jau teikt: ē, ko tur, lai jau velk vien tie jaunie. Bet kājas sagura tā, ka vieglākais piesitiens
mugurai padzina viņu uz priekšu, roka pati pastiepās, un viņš atguvās tikai tad, kad jau bij izvilcis
№ 4.

Tās bij muižas rijas — labākais gabals no trīsdesmit citiem gabaliem.
Kaimiņu Gusts nenocietās:
— Jā, saki, ko gribi, zeme ģiedas, kam piederēt. Labs tīrums grib laba saimnieka.
Bet Čukanam pārgāja karsts pār kauliem. Zeme ar jaunu spēku pievilka to. Tiesa kas tiesa — no

gabala № 4 pat moru ķēniņš vairs neatteiktos. Tik labi bija tie tīrumi. Tie nogūlās Čukana smadzenēs
un izdzina no turienes katru citu domu. Un iznākums bij tas, viņš varēja atkal naktī gulēt un dienā
sarunāties ar cilvēkiem.

— Apskaties nu, Čukan, pēc sievas, vajadzēs, — teica saimnieks.



— Tu domā? Gandrīz, — atbildēja Čukans.
Jā, to viņš nu varēja darīt! Zeme vairs nebij tikai uz papīra un arī ne tikai smadzenēs, viņa jau

gulēja stingri zem kājām. Taisni tā — zem kājām: pusversti gara joma ar taukiem ežmaļiem, ezers,
divi bērzi krastā. Taisni tā. Un meža ābele. Mans Dievs, kas par zemi! Un akmens vidū, zems, plats,
kā dēlis. Kas par varenu brokastu galdu! To viņš nespridzinās. Tas akmens tur paliks... Uz viņa varbūt
brokastoja Čukana tēva tēvs, klaušās iedams. To viņš katrā ziņā būs darījis, viņš dzīvoja še.

Zeme bija zem kājām.
Tā tas atkal gāja, līdz pēc kāda laika pats zemes lietu priekšnieks pagastā aicināja viņu pie sevis.
— Brenci, — viņš teica, — nu tie tīrumi tev piešķirti arī apriņķī. Tev paliek vecās rijas un visi

labumi, tā mēs tur nospriedām. Tas tā ar balsu vairākumu, jo viens kungs kā nagla bij pretī. Viņš
jautāja man, vai tu esot tas pats Čukans, kas Piektā gadā pie viņiem dzīvojis. Brencis Čukans no Linu
pagasta — saki, vai tu esi tas?

Čukanam pārgāja salts pār kauliem.
— Jā, tas pats.
— Nu, tad zini, viņš netic, ka tu Piektā gadā būtu cietis. Taisni tā viņš ir saka — tas Čukans nav

cietis, un jūs varat spriest, ko gribat, bet manas domas ierakstait protokolā.
— Veries! — izsaucās kalpa vīrs. — Bet ko tad nu, mīļais, ko tad nu darīt? Netic!
— Ko tad nu citu, Čukan, kad lieta nonāks Rīgā, tad brauksi pats ar lieciniekiem.
Čukans atkrita uz sola.
— Mēs jau tev ticam, mēs jau tev ticam, — mierināja viņu, — bet pierādīt vajaga... Rīgā jau tevis

nepazīst, ko nu Rīgā! Zaglis vai goda vīrs, tur visiem viena cena, tāpēc ar lieciniekiem.
— Kad nu tik vien, tad jau... — iesāka Čukans, bet nepabeidza.
Tur nebij ko pabeigt. Tur jau bij beigas. Viņš cēlās un gāja uz māju. Ak Dievs, cik vienā minūtē

cilvēks var palikt vecs! Tas nebij vairs jaunsaimnieks Čukans, tā bij viņa ēna pusdienas laikā — īsa,
sarukusi, ierautu galvu.

Kauns, dusmas un žēlums. Kauns no citiem, dusmas uz sevi, ka nezināja atteikties laikā. Vai tagad
to darīt? Teiks: nobijies blēdis! Bet žēlums kā silta migla cēlās no gabala № 4, ietina viņu, nelaida
vaļā. Bet vaļā būs! N u vaļā būs!

Čukans nevarēja vairs paiet. Apmiglots viņš raudzījās uz ceļmalas mājām. Suņi rēja, protams, ko
citu — viņu rēja. Cilvēki skatījās, protams, uz viņu skatījās. Sak’, te nu iet tas Čukans, tas žuļiks...
nuja, tas kalpa vīrs, kas nav nemaz cietis.

Ak, vai viņš nebij cietis! Visu mūžu tikai to viņš bij darījis. Bet jums no svara viens gads, viena
diena, viena stunda, kazaka pātaga. Bet visas citas kūjas? Visas citas stundas, nedēļas, mēneši, gadi!
Kad Svempis viņam iesita ar kulaku sejā par to, ka atņēma ganu meiteni, kuru šis ragalops gribēja
izvarot, — vai tas neko nenozīmē? Kad ugunsgrēkā vienīgais devās uz jumta, lēja ūdeni,
apdedzinājās, gandrīz neiebruka — vai tas neko nenozīmē? Kad 1913. gada slapjā vasarā pēc siena
kaudzes samešanas nokrita uz mutes, palika bez elpas, gulēja stundu — tas neko nenozīmē? Bet Dieva
vārds, tas Svempis bij ļaunāks par kazaku — viņš četras sievietes iegrūda kapā, bet tas ugunsgrēks
vēl tagad guļ uz kāda barona sirds. Un daudz Čukana mūžā bij tādu gadījumu. Sakait, tam nav nekādas
nozīmes?

Bet suņi vēl niknāk rēja, un viņam likās, ka tie taisni tā arī rietu:
— Nē, nē, Čukan, tam nav ne-kā-das no-zī-mes! Nau! Nau! Nau!
Vai tas var būt? — brīnījās vecais kalpa vīrs. Kas tas ir, ka tik daudz sāpēm nav nekādas



nozīmes? Kas tas ir, kur nieks ir daudz un daudz — nav nekas? Kas? Dzīve? Laikam tā pati maita būs.
Čukans turpināja ceļu.
Jā, dzīve tā bij, bet viņš pats pēc visa tā nebij vairs nekāds dzīvotājs. Lāva atkal čīkstēja zem viņa

sāniem un salmi birza putekļos. Bet putekļi jauca gaisu un nejauki palika viņa kaktā.
Reiz pievakarē viņš nogāja uz kaimiņiem.
— Kur Gusts? — vaicāja, ienācis pagalmā.
— Ko nu manis sauc, kad tev citi vārdi prātā! — atsmēja jaunais puisis un soļoja pretī. — Līz,

nāc tūliņ šur’, vai tu nedzirdi, ka Čukans tevi sauc!
Līze nometa spaiņus un bija klāt kā likta.
— Nu, ko teiksit?
— Ej pie velna, vecā grezele! — atšņāca Čukans.
— Ko? — brīnījās Gusts. — Vai tad tu nemaz vēl nedomā par precēšanos? Traks un traks.
Līze metās sāņš, bet Čukans saņēma puisi aiz rokas un veda no pagalma. Kad bija jau aiz

piedarba, viņš apstājās, atgāja divi soļi un teica:
— Gust, to es saku, neņemšu es tās zemes!
Gusts nesaprata.
— Tās zemes, to riju un lieveņu!
Gusts izbrīnījies pacēla galvu.
— Vai tu neesi dzēris, Čukan?
— Nē, bet vajadzētu gan. Piedzertos tagad kā tovers! Tā zeme slāpē nost.
— Muļķi, no zemes tu neatsakies.
Čukans savieba seju.
— Gust.
— Nu?
— Es jau viņas tikpat nedabūšu...
— Traks un traks. Parunā kāds, un tu jau nobijies. Aizbrauc uz savu pusi un paņem simts

liecinieku.
— Uz savu pusi...
— Nujā. Katrs tev izlīdzēs.
— Un tu pats, Gust?
— Es? Ko es? Tur vajaga zinātāja.
— Tāds zinātājs tu, tādi citi, — kūtri un čukstus noteica beidzot Čukans.
Viņš nosēdās uz akmeņa un nokāra galvu starp ceļiem.
— Redzi, Gust, ko es tev daudzi pieslēpšu? Galu galā es laikam nemaz neesmu tā cietis, kā

cilvēkam vajadzīgs... un ar to Piekto gadu ir tikai blēņas.
Čukana balss palika aizvien klusāka. Viņš stāstīja Gustam visu. Bet, kad bij beidzis, tad likās, ka

tanī vietā, kur sēdēja Čukans, bija tikai viens vienīgs, tumšs, zemē iedzīts akmens.
— Jā, tā ir pavisam cita lieta, — lēni un svarīgi noteica Gusts. — Tev slikti var iziet, tevi tā

sasprādzēs, ka...
— Zinu, — pārtrauca Čukans, — tādus gredzenus uzmauks, ka pēc desmit gadiem nenovilksi.

Iejūgs tačkā kā visus negožus. Bet tagad par vēlu, Gustiņ. Un tās zemes no sirds es neizdabūšu, kamēr
pats par zemi palikšu. Un tad nu es domāju, ka varbūt kāds apžēlotos par mani, aizbrauktu Rīgā, kaut
tu pats...



— Traks un traks! Tu jau to zemi kā dzirnu akmeni esi kaklā uzmaucis.
— Vēl niknāk.
Gusts šūpoja galvu un neteica vairs ne vārda. Tad pat bez labvakara aizgriezās un sāka soļot uz

mājas pusi. Bet Čukans palika sēdot uz akmens. Viņš sēdēja tur ilgi; uznāca krēsla, uznāca nakts,
Čukans vēl sēdēja. Uz rīta pusi viņš tomēr piecēlās un sasalis šļūca atpakaļ.

Pēc šīs reizes Čukans maz vairs atstāja māju. Uznāca ziema, balta, kādas jau nu tās ziemas ir. Bet
Čukanam tā bij melna, melna kā darva un gara, gara kā līdz Beļavai. Nepatika nemaz vairs strādāt, tas
taču bij kaut kas nedzirdēts. Viņš tomēr saņēma kulstīt linus un staigāja sasarkušām acīm.

— Tev jau tie spaļi acīs vien lec, — teica saimnieks.
— Jā, acīs vien, — atbildēja Čukans.
Uz pavasara pusi viņš apmauca garos zābakus un sāka staigāt vairāk pa āru. Viņš bēga no

cilvēkiem un klaiņoja pa lauku. Veselām dienām gāja un gāja, brida bez ceļa, tikai tumsā
atgriezdamies. Un, lūk, kādu dien’ mežā, kur cilvēki ne kājas nespēra, viņš piepeši sastapa Gustu. Bet
Gustam bij līdzi svešs puisis.

— Tu? Labdien, — teica Čukans, drusku pārsteigts.
— Ā! Blēdis! Nu tad? Velc ūzas zemē! — atsaucās piepeši Gusts un apstājās stingri priekšā.
— Labdien! Vai tad nedzirdat? — turpināja Čukans. — Kur tad jūs tā gadījušies?
— Tev laikam lika novilkt ūzas, — atkārtoja svešais. — Drīzāk!
Nē, patiesi, šiem puišiem bija kaut kas padomā. Viņi nesmaidīja, viņi runāja asi un pavēloši:
— Drīzāk!
— Manu dieniņ, ko tad jūs tādu sadomājuši? Veco Čukanu pērt? Par ko tad?
— Pats zini, — atņēma Gusts. — Kauna lieta! Un vēl prasa: par ko? Par to, ka tu blandies pa

mežu, kad visi lini saimniekiem vēl nekulstīti; par to, ka darba vietā tu esi licies uz melošanu, kāda
100 gadus nav dzirdēta; par to, ka godīgus puišus aicini uz tālām pilsētām nepatiesas liecības dot.
Ūzas!

— Draudziņi, draudziņi...
— Nieki! Ja Piektā gadā sveikā izgāji, tagad nedomā.
— Jā, — nopūtās Čukans, — kad tā labi apdomā, ko es ar jums strīdēšos. Tas viss ir pareizi, ko

jūs runājat. Dodiet, draudziņi, virsū, dodiet, dodiet... pelnījis esmu... dodiet. Kozi’ paliks vieglāka
sirds... kozi’... Tikai nestāstiet pasaulei... dodiet...

Vecais vīrs saņēma smagu tiesu, bet neizlaida ne vaida. Pēc pusstundas viņš atgriezās mājup
viens, atstāts, satriekts un galīgi apkaunots.

No šīs dienas viņš gulēja tikai lāvā un atdevās liktenim. Gusts — tas bij labākais cilvēks. Ko lai
viņš gaidītu no citiem?

Bet viņš gaidīja. Viņš gaidīja dienu, kad nāksies braukt Rīgā. Līdz turienei viņš vēl apskārta visu
pietiekoši skaidri, bet tad iesākās tumsa, nežēlīga tumsa.

— Man kā saimniekam gan tā nenāktos runāt, bet pārstrādājies vien būsi...
— Dievs viņu zina. Laikam, — atbildēja Čukans.
Tik bij tās valodas. Čukans nevēlējās runāt un atbildēja negribot un īsi. Bet visi mājinieki staigāja

rūpēs, visi gribēja pieiet un aprunāties. Vai tad Čukans savā laikā nedarīja tāpat?
Un, lūk, pavasaris bij klāt, un ziņnesis izpildīja solījumu:
— Tad jau nu tā diena arī ir klāt, — viņš teica, ienācis un apsēdies uz gultas. — Piektdien.
— Piektdien! — priecīgs atsaucās Čukans. — Laime, laime, ka tik ātri.



Tak saimnieks baidījās, ka vecais vīrs slims dodas ceļā.
— Kur gan labākus ārstus ņemsi kā Rīgā, — atsmēja Čukans.
Jā, viņš varēja jau smieties.
Viņš taisījās svinīgi ceļā, kā kad jābrauc būtu vai tūkstots tūkstošu verstu. Visu labāko ņēma līdzi,

savāca, nosēja, pat ar saimnieku izrēķinājās; tad ardievojās no katra, ilgi turēja roku rokā — lūk, tas
jau atkal bij agrākais, labais Čukans!

Piektdienas rīts jau viņu sastapa Rīgā. Čukans tomēr neredzēja pilsētu. Viņš steidzās kā lielo
divjūgu arklu uz kamiešiem uzvēlis, lai noveltu ātrāk pārsmago nastu. Viņš nežēlīgi ātri gribēja tikt
tanī pelēkā mājā, kuru viņam rādīja, iegalvodami, ka tas esot visu Latvijas zemju departaments. Lūk,
Čukans jau atvēra lielās āra durvis. Nujā, te jau būtu ko pabrīnīties — kādas trepes, kādi griesti, kā
baznīcā! Bet Čukans nebrīnījās. Nē, nē, nekas patlaban nespētu viņu pārsteigt — tīģeris tur varētu
izlēkt priekšā, viss nieki. Bet, kad uzgaidāmā istabā Čukans ieraudzīja Gustu, viņš tomēr sarāva
plecus. Bet tikai uz mirkli, jo turpat nodomāja: «Lūk, arī Gusts atbraucis. Vai tad tiešām domā, ka es
varētu sevi vēl par daudz saudzēt? Ne, nē, to es nedarīšu.»

Čukans nosēdās otrā sienmalī un sāka gaidīt kārtu. Uz Gustu viņš vairāk neskatījās.
Apmēram pēc stundas vecais kalpa vīrs uzdzirda no pretējām durvīm:
— Brenča Čukana lieta.
Gusts piecēlās pirmais. «Lai jau skrien,» mierīgi nodomāja Čukans, «es iešu lēnām. Tagad es iešu

lēnām.»
Un tad jau viņi abi stāvēja augstās komitejas priekšā.
— Jūs Čukans?
— Jā.
— Un jūs?
— Gusts Elksnītis, liecinieks.
Čukans paskatījās uz Gustu. Liecinieks?
— Nē, cienījamie kungi, kas viņam par darīšanu...
Priekšsēdētājs pārtrauca Čukanu un sāka lasīt kaut ko garu garu. No apriņķa komitejas... numur...

Feliks Žurka... taisa iebildumu... Velns, ko viņš tur tik gudri lasa! Lai laiž taču pašu Čukanu pie vārda.
Čukans viens pats to lietu labāk zina nekā visas komitejas kopā.

Bet nekā. Ar Čukanu negribēja nemaz daudz runāt.
— Ko jūs varat teikt? — atsāka priekšsēdētājs, bet tas bij domāts uz Gustu.
— Es varu daudz ko teikt, un ticiet man. Čukans ir cietis, to es varu kaut apzvērēt. Tāpēc arī es

atbraucu, cienīti kungi.
— Par Piekto gadu? Sakarā ar Piekto gadu?
— Jā, k a t r ā  z i ņ ā sakarā ar Piekto gadu viņš tika pērts, to es varu kad apzvērēt. Tāpēc es arī

atbraucu.
— Bet kā jūs to zināt?
— Es pats biju klāt.
Vēl pēc dažiem jautājumiem un atbildēm viņiem pameta ar roku:
— Sēdieties.
Jā, tagad tomēr Čukans bij izsists no vagas. Viņš nedomāja sēsties un lielām acīm skatījās uz savu

apbrīnojamo liecinieku.
— Gust! Gust! — viņš gribēja jau izsaukties, kad priekšsēdētājs pārtrauca, paziņodams, ka



Brencim Čukanam no N. muižas fonda zemes tiek galīgi apstiprināts zemes gabals № 4.
Čukans sastinga. Viņš nejuta vairs kāju zem sevis. Bet, kad bij ticis aiz durvīm, vecais vīrs metās

Gustam ap kaklu un sāka raudāt kā bērns.
 

*
Braucēji, kas no dzelzceļa stacijas dodas uz N. muižu, alejas galā apbrīno tikko saceltās jaunās

ēkas. Tās stāv starp druvām riju aizvējā kā lieli un gaiši bišu stropi.
— Nē, tas saimnieks iet kalnā, — saka braucējs un uzšauj zirgam, kuram arī patlaban jādara tas

pats. Ê

[ 1 ] Šķūtis — transporta klaušas.

Pirmpublikācija pēc autora nāves 1925. gadā



proza
Gundega Repše
Bogene
Romāna fragments

Gundega Repše ir viena no nozīmīgākajām mūsdienu latviešu prozaiķēm. Pirmais
stāsts publicēts laikrakstā 1979. gadā. Kopš 20. gs. 80. gadu sākuma publicē rakstus
un recenzijas par literatūras, mākslas un sabiedriskiem jautājumiem. Gundega Repše
ir saņēmusi Raiņa un Aspazijas fonda balvu (1993) un Literatūras gada balvu (2000)
par izcilu devumu prozā. Līdz šim izdoti pieci rakstnieces stāstu krājumi, seši romāni
un trīs romānu cikls Smagais metāls, vairākas biogrāfiskas grāmatas. Pēc viņas
iniciatīvas top vēsturisko romānu sērija Mēs. Latvija, XX gadsimts, kurā 13 latviešu
rakstnieki, to skaitā arī idejas autore, uzņēmušies rakstīt katrs par savu izvēlētu
desmitgadi. Foto — F64

Dorotejas rokas ir atkritušas uz virspalaga. Novembra saulei lēzeni glazējot krēslaino istabu, tās
atgādina krusteniski saliktas koka karotes. Maksimilians izvelk zem tām sakņupušo žurnālu un
sasprauž segu pār mātes baltā naktskrekla ieskautajiem pleciem, noāķē apaļās brillītes un,
lavierēdams pa čīkstošo parketu, aizver aiz sevis guļamistabas durvis.

Ko var mūždien lasīt? Rīts vai vakars, diena vai nakts, kolīdz brīvs brīdis — lasa. Slimības gulta
tā labākā bibliotēka. Kas notiek mātes prātā, kamēr viņš, svīzdams un nervozēdams, bija pēdējo gadu
tupējis kantorī līdz vēlām nakts stundām? Jā, vedinot savus klientus pirkt, skaidrs, ka pirkt lētos
baltvācu īpašumus, bet tagadiņ jaunie īpašnieki viņu lādēja un prasīja atpirkt visu atpakaļ, lai sarkanā
armija nepielaiž uguni kā viņu jaunajām vasarnīcām, mežiem, tā dzīvokļiem. Vai māte zina, kas te
vispār darās? Un vai viņam nāktos sirgstošu cilvēku uztraukt? Tāpat jau prese melo, nav pat jēgas no
mātes to slēpt.

Maksimilians nomet melnās liestu kurpes un, atkritis zvilnī, aizsvilina papirosu. Redz, ko māte
lasa! Atpūta, 1940. g. 836. numurs. Uzšķīrusi atkal dzejas, dzejiņas. Tepat viņas mīļais Jānis
Sudrabkalns, taisni tā, kā viņam Fricis stāstīja, tagad zem Kirila Kamola vārda.

Padomes

Ļauns rudens brāzmo,
Eiropas vakars tumst drūms.
Paraugies: līksmi un mierīgi blāzmo
Padomju košais krūms.

http://lv.wikipedia.org/wiki/Literat%C5%ABras_gada_balva


Jūt visur naidu,
Tautu no tautas zobens šķeļ.
Paraugies: rosīgā darbā ar smaidu
Padomju tautas zeļ.

Vējš dūmus dzenā,
Marmora drupām senlaiks klāts
Dzīvību jaunu dveš pagātnē senā
Padomju gaišais prāts.
Laiks pārpilns bažām,
Sijājas tumsā tautu smilts.
Cilvēcē ieaug bez mokām un važām
Padomju Latvijas cilts.

Reiz nogrims svaros
Viss, kas vēl brīvo garu vils.
Dimanta gaišumā varena staros
Padomju pasaules pils.

Iztapīgais suns! Ko māte domā par tādu peršu? Ko lai viņai saka? Ka nav vairs ne zemes, ne
valsts?

Tas draņķa Arvīds Peine, lielais cietējs, mīlas moceklis. Ja cilvēks bija pieņēmis svešu vārdu jau
brīvības laikos, nevis viltojot dokumentus, glābjoties kādos sarežģītos apstākļos, tas ir prasts
divdabis un liekulis. Tā var likumīgi iztaisīties ar vairākām sejām, nevis ārstēties Sarkankalnā. Jānis
Sudrabkalns, Oliveretto, Kamols. Te nu, māmulīt, ir tavs mīļotais dzejdaris. Līksmi un mierīgi dvašo
padomju košais krūms! Ko neteiksi?! Padomju košais krūms bija izpleties par ērkšķainu džungļu
mežu, kamēr māte līdzicietusi savam Sudrabiņam. Maksimilians vienmēr nicinājis šādus vārguļus,
kuri nevīžoja aiziet uz savas mīļotās bērēm, bet noīrēja istabu paziņas vasarnīcā pie vilcienu
katastrofas vietas, lai varētu dzert un ciest, nemitīgi blenžot pa logu. Likumīgi žūpot! Sievietes,
ieskaitot paša māti, par to 1931. gadā, kad tā vilcienu sadursme notika, bija histērijā. Pie reizes gan
slepeni jutās gandarītas, ka mīlā dauzonīgā Biruta Skujeniece bija notriekta no iespēju skatuves, jo
tagad dzejnieku varēja aplidot, mierinot viņu ciešanās. Maksimiliana lepnā māte, kura neviena vīrieša
priekšā nebija palikusi ļengana un ar mīkstiem ceļgaliem, visus šos deviņus gadus nebija beigusi
sapņot, līdz iedzīvojusies, lūk, pleirītā. Viņa sacījās sajūtam Sudrabkalnu kā savas nesaprastās
dvēseles daļu, ko dzejnieks vēl pagājušajā gadā bija apstiprinājis, žurnālā Daugava rakstīdams, ka
«nav pasaulē lielāka ienaidnieka par komunistiem». To viņš atceras skaidri, jo tolaik pie mātes katru
piektdienas vakaru notika viesības, kuru neatņemama sastāvdaļa bija pļāpāšana par rakstnieku un
mākslinieku darbiem un nedarbiem. Pašu ģēniju gan klāt nekad nebija, taču žurnālisti Mātes salonu
apmeklēja dedzīgi. Sudrabiņš nu reiz bija ieņēmis noteiktu stāju. Un tagad — dvašo padomju košais
krūms! Te nu ir aizdzīvojies daiļās Birutas Skujenieces nākotnes pravietis! Serebreņņiks.

— Ko tu, dēls, tik skaļi lamājies? Domāju, ka tev viesi.
Māte stāv viesistabas durvīs, uzmetusi plecos mēļo zīda rītakleitu, un cieši turas pie stenderes.



Viņas seja ir trauslas gliemežnīcas bālumā, un citkārt ap galvu savītās bizes palaistas vaļā kā brūnas
pavasara straumes. Doroteja izskatās ne tikai slima, bet arī traka. Nudien!

— Nāksi piesēst? Vai aizvest tevi uz gultu?
— Pasēdēsim, pasēdēsim.
Vienu acumirkli mātes sejā paviz meitenīgs ķircinājums, kad viņa prasa:
— Tu tiešām, Maksi, tici progresam?
— Nu, ko tu atkal par to.
— Man jāzina.
— Ja progress ir šitāds, — un viņš spējā niknumā vicina pa gaisu atšķirto Atpūtu, — tad es labāk

uz mūžu palieku nemainīgs. Iekonservējos. Kā šī bufete, kā galds, kā sasodītais Purvītis virs
klavierēm.

— Purvītis mainās atkarībā no gaismas.
— Tu tiešām to sarkano suni vēl aizstāvi?
— Kādu suni? Mums nav neviena suņa.
— Sudrabkalnu!!!
— Ko ta viņš tev nodarījis?
— Pasaki tikai, ka nelasīji!
Un viņš atkal vēzē žurnālu kā vēdekli, tik nu jau mātei zem deguna.
— Bet es taču to neesmu rakstījusi, ko tu kliedz! Pēc kā tu izskaties! Pārviebta seja, sviedri tek.

Pārnācis mājās no darba kā no būru kara.
Brīdi Doroteja klusē, pētī dēlu un kā pa diedziņam ārda. It kā viņš tik vien būtu kā trākelēts krekls.
— Mums būtu jābrauc kaut kur prom, Maksi.
— Uz kurieni? Tu taču esi slima.
— Jātiek prom no Rīgas. Vienalga, kur. Varbūt pie Bertas uz Ventspili.
— Tur tak krievu bāze, armijnieki saradīsies kā mušas. Labāk tad uz Jūrmalu pie Zoldneriem.
Maksimilians negrib uz Ventspili. Lote. Viņš negrib pat nejauši sastapt Loti.
Visas šīs sievietes ir nomācošas. Smiekli, iedomība, kaprīzes un visbeidzot — plika mantkārība,

īpašumtiesības uz mūžiem. Pat zilzeķes un cīkstones par sieviešu līdztiesību aprimst kā ezeri, kolīdz
tām aizbāž taures ar nopirktu māju, ceļojumiem un pāris bērniem. Tagad stahanovietes.

Viņa māte Doroteja. Revolūciju pameta, kolīdz tēvs viņu apprecēja. Cauri bija. Viss mūžs
Maksītim un mākslai. Un, protams, Sudrabkalnam. Trūkst viņam tēva šajā sievu jūrā. Maksimilians
knapi viņu atceras — garo, žirgto karavīru. Prieka mīnu, smieklu šāviņu, laipnības tanku.

Tas bija viņa tēvs Indriķis, kurš priekš visiem šiem izdzimteņiem, līdējiem un rausējiem, kā
buržujiem, tā plukatām, izcīnīja Latvijas valsti. Krita par to. Un nav bijis Maksimilianam tēva, tikai
valsts. Bet nu palicis kaut kāds paša mātes apjūsmots Kirils Kamols un boļševiki.

Indriķa bēru dienā astoņgadīgo Maksi bija piemeklējis plaušu karsonis. Viņš gulēja savā gultiņā,
pa laikam uzmozdamies no nelabiem sapņiem un slapja krekla, bet Dzilna viņu dzirdīja ar smalki
sagrieztu priežu skuju uzlējumu ar etiķa pie-šprici. Maksimilianam ļoti garšoja, un garā Dzilna bija
vislabākā ķēkša, kāda vien iedomājama. Viņa lika uz Maksimiliana pieres vēsus apliekamos un
stāstīja, ka tēvs nemirst nekad, ka viņš ir vienmēr nomodā un rūpēs par saviem bērniem. Dzilnai bija
platas plaukstas un plata mute, un Maksimilianam šķita, ka viņu nekad neviens vīrietis neapņems par
sievu, jo viņi visi ir muļķi un nezina Dzilnas īsto jaukumu.

— Dzilna nošauta, — klusi ierunājas māte.



— Kā tu zini?!
— Vakar, kamēr tu biji darbā, atnāca Salmiņš un Šķiņķis, vēlāk atskrēja arī Lote. Krievi izlika

Dzilnu no mājām. Bet viņa pretojās. Un viņas draugs tāpat.
— Kāds vēl draugs?
— Kaut kāds Popes mežinieks.
— Tad jau tu zini arī visu pārējo. Ej atpakaļ gultā. Uzvārīšu tēju. Lai gan Sudrabkalns varētu tev

tagad sagādāt tos Kirhenšteina vitamīnus.
— Vai tev nav ienācis prātā, ka Sudrabiņam vienkārši bija kauns rakstīt ar savu vārdu?
Bālā, smalkā māte ieinteresētā izbrīnā uzlūko dēlu nevis kā pašas miesu un asini, bet kā neredzētu

kukaini. Maksimilians nesaka vairs neko.
 

*
Ir taču cilvēki, kuri nepaliek par graustiem. Runā, ka Mečņikovs mēģināja organisma novecošanos

aprobežot, pasargājot rumpi no pūšanas baktērijām, kas no ēdamvielām attīstās zarnās. Šim nolūkam
viņš ieteica pēc iespējas biežāk lietot rūgušu pienu. Bertolds izmaisa pusbiezējušo pienu uz virtuves
palodzes, bet nav apmierināts. Labi, ja rīt no rīta tas derēs. Bez Krotes jaunkundzes viņš virtuvē jūtas
bērnišķīgs.

Vai vērts palikt jaunam pēc Šteinaha metodes? Aizdomīgi tas šķiet, ja vīrietim jāpārsien dzimuma
dziedzeru vads, lai tas liktu tiem strādāt «uz iekšu», priekš organisma. Vēl šausminošāk izklausās šo
dziedzeru pārstādīšana no pērtiķiem, pie tam — vairāku, bet tas izklausās mežonīgi. Nez, ko Darvins
par to sacītu. Tomēr pasaulē šai metodei esot panākumi. Neviens neraksta, vai tas palīdz arī pret
novecošanos. Bertolds īsti nezina, kas viņam svarīgāk šķistu — jauneklīgums bez dziedzeriem vai
dziedzeri bez jauneklīga skata. Ja reiz nevar dabūt abus kopā.

Bet viss jau ir organisma saģiftēšanās sekas, jo organismā darbojas divēju veidu audi — darba un
inteliģences. Pirmie ir muskuļi, savienotājaudi un tam līdzīgie, bet nervu šūnas, dziedzeru plazmu
audi ir inteliģentie. Vieni attīstās uz otru rēķina. Nu, gluži kā dzīvē, kā pasaulē, kā Latvijā. Kamēr nav
iespējams ierobežot darba šūniņu pārspēku pār augstākās kategorijas šūniņām, tikmēr nevar būt runa
par organisma atjaunošanu, kas atkarīga no augstākās šķiras šūniņu bagātības.

Tāpēc Lotei varbūt taisnība — visu laiku jāmācās. Viņš domāja tāpat — augstākās šķiras šūniņas
jābaro, jāaudzē un jāliek pie noteikšanas. Bet šovasar Lote bija bārusies, ka Bertolds ir palicis kā
dzīvs mironis. Nekad un nevienam nebija apnicis izteikties un sprēguļot par viņa vecpuisību, bet
kodīgas piezīmes no brāļameitas dzēla dziļi.

Kad Bertoldam apritēja apaļi četrdesmit, un tas bija turpat pirms duci gadiem, viņš bija sakrājis
tādas zinības, ka līdzās savai advokāta praksei piekopa īpašu dzīvesveidu. Viņš bija izpētījis
Hollendera mācību, ka cilvēkam, kurš sasniedzis četrdesmit un piepeši sajuties noguris un salauzts
bez redzamiem iemesliem, ir nepieciešama pilnīga dzimuma dzīves pārtraukšana uz 3—6 mēnešiem
un tālāk uz gadu. Tad tikai nākšot īsts spēka viesulis. Bertoldam neatnāca. Tam klātu bija liekama
īpašā elpošana, skriešana un peldēšana, bet Bertoldam spēka bija palicis tik maz, ka viņš ne tikvien
nevarēja uzkāpt ceturtajā stāvā bez slāpšanas, bet arī nosēdēt vienā vietā, piemēram, operā vai teātrī,
ilgāk par ceturtdaļstundu. Bet viņš nebija nekāds taukumuca vai pat tusnis, viņš bija, un tagad
Bertolds to skaidri zina, izvārdzis bez sievietēm. Bez Bertas, nu, jā. Bet visa rezultātā 6 nedēļu vietā
Bertoldam bija sanākuši 12 vecpuiša gadi. Nu vienreiz pietiek! Tagadējo mironi vairs neviena
negribēja, bet viņš savukārt ielas meitenes vairs neriskēja pie krieva meklēt. Marijas iela un tās sānu



gaņģi bij’ kā izslaucīti. Romas pagrabā zināja teikt, ka čekisti skuķus pratinot briesmīgāk par
aizsargiem, bet runas jau tagad klīda kā dienvidū iztramdītas čūskas, kad izbīlī zalkti no odzes
neatšķirt.

Dr.Hollenders saka, ka, sākot jaunu dzīvi, vispirms ir jānoslēdz rēķini ar veco, jāsaved tā kārtībā,
jāizmet no tās viss, kas lieks un rada lieku bagāžu. Ir jāšķiras no jaunības laika ilgām. Nav viegli tās
nonāvēt, bet citādi rīkoties nevar. Kas ir miris, tas jāizmet pār bortu. Jākļūst par aprēķina cilvēkiem.
Viss, pilnīgi viss, kas ņem mūsu spēkus, nedodot neko pretī, ir jāpadzen no dzīves.

Berta izvēlējās Ģedertu. Tad lai tagad tiek galā! Kāpēc Bertoldam būtu jāuzņemas visas klapatas,
kamēr brālītis Ģederts pasaules jūrās? Lotei viņš palīdzēs, cik spēs, bet pārējie lai paši lej savas
laimes. Ko viņš var darīt, ka pazūd cilvēki? Bertas nav jau kopš jūnija beigām. Nu, nav! Izsludināt
meklēšanā — tas ir tāpat kā viņai nolasīt spriedumu. Viņš ir cieši pārliecināts, ka arī Lote zina ko
vairāk, bet tagad labāk ir nerakņāties. Klusi un ar apdomu.

Zinaīda Jegorovna Kuļikova ar Pjotru Vasiļjeviču izmeta viņu tikai no viesistabas un meitas
istabiņas, bauro vakaros virtuvē kā kustoņi, bet viņu neaiztiek. Citiem, kam dzīvoklis bija lielāks par
220 kvadrātmetriem, nacionalizēja bez vārda runas, patrieca. Viņam ir paveicies. Laipns vaigs ir tā
labākā eļļa. Un laipnība naudu nemaksā.

Pjotrs Vasiļjevičs iedzēris bija Bertoldam kritis ap kaklu un, dzērāja asaras šķiezdams, īdējis —
počemu vi ņe soproķivļaļisj, počemu?

Ko Bertoldam bija atbildēt? Viņš politikā nekad nav jaucies un nejauksies. Sameklēs sev darbu.
Zinaīda Jegorovna, kura viņam atgādina visu, kas viņam pie sievietēm derdzas — skaļa balss, trekns
un atsegts krūšu izvirdums, saburzītas drēbes un kurpju vietā čības —, jau nedēļu kā saka, ka viņu
mājai nav sarga, neviens no palikušajiem iemītniekiem neesot gatavs lejā dežurēt. Neviens darbs
nesmird! Oķis ar oķieni bija zvejnieki, bet vai tāpēc Ģederts nekļuva par kapteini un viņš — par
advokātu? Var jau uz brīdi pastrādāt arī par namsargu. Laiks rādīs, kur jaunā dzīve vedīs. Labi, Zina,
tu esi gādīgs cilvēks. Nu, kā gribi, saukšu tevi par Zinočku. Na zdorovje! Ê



13 romānos par 20. gadsimta Latviju

Latviešu rakstnieki — katrs par savu desmitgadi

2011. gadā, rakstnieces Gundegas Repšes iedvesmotas, 12 latviešu rakstnieces radīja stāstu krājumu
Mēs. XX gadsimts — literāru versiju par 20. gadsimta Latviju. Tas deva impulsu jau daudz plašākam
projektam — vēstures romānu sērijai Mēs. Latvija, XX gadsimts, kurā piedalīties piekrita 13 latviešu
rakstnieki, uzņemoties rakstīt katrs par savu izvēlētu desmitgadi.

Osvalds Zebris, Guntis Berelis, Pauls Bankovskis, Inga Gaile, Gundega Repše, Māris Bērziņš,
Inga Ābele, Dace Rukšāne, Nora Ikstena, Andra Manfelde, Kristīne Ulberga, Laima Kota un Arno
Jundze — katra autora rokraksts un uzskati par literatūru, idejas lomu un jēgu daiļdarbā un to, kas ir
vai nav vēsture literārā vēstījumā, ir tieši tik atšķirīgi no pārējiem šī projekta dalībniekiem, lai
lasītāji sagaidītu interesantu un vērtīgu daiļdarbu kopumu. Darbu sarak-stīšana tika iekļauta Valsts
kultūrkapitāla fonda 2013. gada mērķprogrammā Nacionālā identitāte. Romānu sērijas kopīgā
vadlīnija ir rūpīga laikmeta dokumentu, liecību u.c. pieejamu avotu un materiālu izpēte, kas kalpo par
pamatu katra individuālajam literārajam redzējumam, necenšoties to iegrožot.

Dace Sparāne-Freimane,
izdevniecības Dienas Grāmata direktore

Līdz šim sērijā jau iznākuši Osvalda Zebra (Gaiļu kalna ēnā), Paula Bankovska (18) un Māra
Bērziņa (Svina garša) romāni. Visus 13 romānus iecerēts izdot līdz 2016. gada beigām.



proza
Hovhanness Jeranjans
Treknais vērsis jeb motelis New Piza
Stāsts

Hovhanness Jeranjans, dzimis 1963. gadā Ararata marza Darakertas ciemā,
1990. gadā absolvējis Erevānas Mākslas un teātra institūta teātra zinātnes nodaļu.
Strādājis presē un televīzijā. Ir vairāku armēņu literatūrai un kultūrai veltītu
dokumentālo filmu un televīzijas sižetu autors, darbojies kā teātra, kino un literatūras
kritiķis. Četru prozas grāmatu autors: Vienīgās pēdas (1999), Ugunspārtraukums
(2005), Vispārības labā (2008), Visskaistākais sitiens (2010). Pēdējā ieguvusi labākā
romāna titulu un prēmiju Armēņi 21. gadsimtā. Viņa stāstu tulkojumi publicēti vācu,
angļu, holandiešu, rumāņu, krievu, gruzīnu, persiešu valodā. Persiešu valodā
publicēta luga Māsas.

Pazudušais dēls nebija nedz jaunākais, nedz vecākais no brāļiem. Viņu bija trīs, un vidējais bija tas,
kurš kādudien teica:

— Tēvs, dod man piekrītošo mantas tiesu, ka varu iet.
— Uz kurieni tad esi tā sataisījies? — ironiski bilda tēvs.
— Uz lielo zemi. Vai tad vietu trūkst, — atcirta vidējais dēls. — Draugs mani aicina uz Maskavu,

kur dzīvot ir, darbs — arī. Būvēšu metro. Pie rokas divdesmit, trīsdesmit strādnieku, būšu viņiem par
prorabu.

Šai vietā tad arī mainās stāsta pavediens, jo tēvs, būdams gana slīpēts, it kā starp citu apvaicājās:
ja reiz tas viss tev jau ir, ko tu vēl gribi no manis?

— Ne jau svētību tev lūdzu, tikai sev piekrītošo mantas tiesu, — Jemeljans i nedomāja piekāpties.
Manas māsas un znoti tev vairāk rūp nekā es. Līdz šai baltai dienai man tik vien ticis kā pieēsties līdz
ūkai. Gribu doties prom un dzīvot atsevišķi.

— Eh, Jemeljan, Jemeljan, tu taču notrieksi visu, kas tev ir, pārnāksi mājās caurām kabatām, ko
mēs brāļiem teiksim — mūsu acu gaisma, jūsu pazudušais brālis ir atgriezies, sarīkosim viņam dzīres.
Viņi tev pat virsū neskatīsies. Tava daba pazudinās tevi svešumā, tu, zagli, diedelniek...

— Pārcelšos uz Maskavu, — Jemeljans neatlaidās, — krievi ir ķerti uz likumiem, starp viņiem
dzīvojot, nevarēšu pat cāli nospert, būšu spiests mainīties.

— Ja tu man nemelo, ja tev patiesi uzticējuši būvēt metro, tad jau tai valstij gals ir klāt, — Petross
pravietoja.

— Kāpēc tad uzreiz tā, — Jemeljans apvainojās. — Vai tad neatceries, ka esmu celtniecības
tehnikumu beidzis?

— Tehnikumu, — te nu tēvam paspruka smiekli. — Tos divus gadus tu tik ilgi mētājies apkārt, ka
par tava sifilisa ārstēšanu izdevu tikpat daudz naudas, cik par tavu diplomu. Rokas nost no metro,
manu zēn. Es vēl saprastu, ja tu teiktu — celšu fermu vai noliktavu. Labi, kaut tā būtu privātmāja, tad



ciestu tikai viena ģimene vien. Bet metro? Vai tu maz apjēdz, tevis būvētais metro taču sabruks, līdzko
pa to aizies pirmais vagons, tas sabruks pār cilvēku galvām, būs tūkstošiem upuru. Tevis celtā metro
vilciens uzreiz noskries no sliedēm, cik cilvēku tur nenositīsies. Nē, Padomija, tev nudien viss saies
grīstē, nekas tur nesanāks, ja reiz tādam nejēgam kā manam Jemeljanam uztici būvēt metro! Ai, dēls,
cauri tevis lietajam betonam taču sūksies ūdens, pārpludinās metrostaciju, cilvēkam divu dzīvību nav.
Apslīks viņi visi nelaimīgie.

— Pietiek, tēt, — neizturēja Jemeljans. — Tā tu arvien piesauc nelaimi, lai ko es daru. Tad arī
nav brīnums, ka viss noiet greizi. Vienalga tev jādod man mana tiesa. Nemēģini atrunāties ar metro
celšanu un Padomijas sabrukumu.

— Kā tad! No kā tad lai tev dodu? Kur ir tās tevis sapelnītās kapeikas? Rādi, lai redzu,
tūkstoškārtīgi atmaksāšu. — Petrosam dūša aptecējās.

— Tu mani noniecini, tēvs. Zinu, kur stāv tavs naudas pods, ja gribētu, bez prasīšanas būtu
paņēmis.

— Muti, — nokliedzās Petross un pēkšņi sejā pārvērtās, palika stāvam kā zemē iemiets.
Jemeljans vēroja, kā tēva sejas muskuļi krampjaini savilkās un izspiedās zem piesarkušās ādas.

— Bet, papu... Kad saku, ka tu nenovērtē mani...
— Cik tu gribi? — tēvs izgrūda, jau piekāpīgāk, bet nespējot slēpt savu nicinājumu.
— Es jau teicu. Man piekrītošo mantas tiesu, — atbildēja vidējais dēls.
— Bet, Jemeljan džan, manu dēliņ, kā tad tu no šejienes līdz Maskavai to zeltu aizvedīsi? Tevi

taču pieķers, mūs visus ietupinās.
— Nu ne jau zeltu. Sagatavo man naudu un iedod, — Jemeljans precizēja rīcības plānu. — Cik

tev vajag? — sagumis, pietēlojot dūrēju krūtīs, tēvs lūkoja iedarboties uz dēla sirdsapziņu un nebija
kļūdījies.

Jemeljans sākumā bija domājis nosaukt lielāku summu, bet tagad noteica — piecpadsmit tūkstošus
rubļu. Petrosam izdevās noslēpt savu prieku.

— Ak, vai es neteicu, ka tu esi glups, — pie sevis nodomāja. Tik daudz es varu iedot, i putekļus
savam zelta podam nenotraucot. Bet balsī turpināja kaulēties: tev viegli teikt — piecpadsmit
tūkstošus. Došu desmit tūkstošus, un aizmirsti par mums. Mēs priekš tevis vairs neesam, tu priekš
mums tāpat. Un, ja kādu jauku dienu tev aptrūktos akāciju augļu vai ozolzīļu, ko mēdz pabērt cūkām
priekšā, lai tev pat prātā neienāk, ka tev ir tādas tēva mājas.

— Zinu, lai kā tu mēģini mani par muļķi pataisīt. Tik daudz es arī pats apjēdzu. Nenākšu atpakaļ,
nebaidies.

Dienu pirms prombraukšanas Petross tomēr uzskatīja par pienākumu savam pazudušajam dēlam
dot līdzi dzīvē kādu padomu.

— Atceries, Jemeljan, valkā vienmēr viena izmēra apavus abās kājās. Tāpat zinu, ka zagšanu
netaisies atmest, bet, ja valkāsi tā paša izmēra kurpes, diez vai tevi tik viegli pieķers. Nebūs gan ērti
labajā kājā valkāt divus izmērus lielāku kurpi nekā kreisajā, bet tas nekas, piecietīsi — vienādu
izmēru nēsā. Diez vai pasaulē otrs tāds kā tu atradīsies, kam labā kāja divus izmērus mazāka par
kreiso. Vienu izmēru velc, lai pēc kurpju nospiedumiem neiekrīti.

Jemeljans aizbrauca, un Petross abiem atlikušajiem brāļiem teica: izmetam viņu no sava prāta,
izdzēšam no savas asins. Kad manis vairs nebūs, esiet viens otram un savām māsām balsts.

Brāļiem nekas nebija zināms nedz par vidējā brāļa aizbraukšanas iemesliem, nedz par zeltu, un
tēva bargais lēmums viņiem nāca gluži kā zibens no skaidrām debesīm.



Tiem abiem nauda bira kā no gaisa, tukšā vietā viņi kļuva stāvus bagāti. Bet, ja vecākais bija
piesardzīgs, apdomīgs un pacietīgs kā Petross pats savu dienu galā, tad abi jaunākie bija
piedzīvojumu kāri, alka riska kā pašu tēvs savos jaunības gados.

Jemeljans no mātes bija mantojis sapņainību un vientiesību, kas nereti robežojās ar stulbumu, bet
jaunākais — Hamlets — bija viltīgs un izlēmīgs pret svešiem, toties labvēlīgs un lādzīgs pret
savējiem.

Pēc gada pienāca vēsts, ka Jemeljans ir apprecējies ar kādu no vīra aizbēgušu krievu sievieti, un
cilvēki nosmīnēja vien: redzēs, redzēs, cik tad ilgas būs tās trešās laulības?

Vēl pēc gada Jemeljans griezās pie radiem ar lūgumu aizdot viņam naudu, lai izvairītos no cie-
tuma. Jaunākais brālis iežēlojās un bija par to, ka jāpalīdz. Bet Petross vēlreiz atgādināja par savu
apņemšanos.

— Esmu jau teicis, ka ne. Nav mums tāda brāļa vārdā Jemeljans. Jūsu māte, miers viņas pīšļiem,
vienu bērnu mazāk dzemdējusi.

Līdz pat Petrosa nāvei no Jemeljana nepienāca vairs ne vēstules. Nākamos astoņus gadus
Petrosam tikai trīs reizes nācās patukšot savu zelta podu. Vecākā dēla Šahuma mājas celtniecība bija
ievilkusies. Pa divi lāgi nācās pašķērdēt savu mantu, lai jaunāko neiesēdina. Par nepilngadīgas
meitenes izvarošanu tika lētāk cauri nekā par juvelierveikala aplaupīšanu. Abos gadījumos tēvs
nepieļāva, ka lieta nonāk līdz tiesai, tā ka Hamleta biogrāfija palika neaptraipīta. Petross atlīdzināja
to dārgakmeņu vērtību, kurus viņa dēls bija paņēmis no paša pārraudzībā esošā juvelieru veikala,
atliekot vietā viltojumus. Lieta gan tika izbeigta, bet zelta poda dibens jau nāca redzams. Petross
klusībā cerēja, ka dēls to atkal piebērs ar apslēptiem dimantiem, bet nekā — Hamlets tā arī neatdeva
viņam nevienu pašu dārgakmeni, un Petross arī viņu izsvītroja no savu bērnu skaita.

— Ovsana divus dēlus mazāk dzemdējusi. Tu esi vēl ļaunāks par savu brāli Jemeljanu, — Petross
viņam teica un pārvācās dzīvot pie sava dēla Šahuma, nu jau viņa gatavajā mājā.

Hamlets mīlēja Šahumu un juta bijību pret savu vecāko brāli, tāpēc darīja visu, lai atjaunotu ar
viņu sakarus, raudot aizšķērsoja viņam ceļu, sūtīja viņa dēliem un sievai dārgas dāvanas, bet Šahums
turēja tēvam doto solījumu, ka jaunāko brāļu viņam vairs nav.

Tad vienubrīd Hamlets pats sāka ienīst savu vecāko brāli. Tikai tēva nāves skumjā sakarā abiem
nācās izlīgt un piedot, bet Šahuma nožēlojamais skopums galu galā pavēra nepārvaramu bezdibeni
starp abiem. Kā Hamletam bija zināt, ka tēvs pat nāves agonijā vecākajam dēlam licis apzvērēt, ka
tas neatteiksies vākt ziedojumus bēru izdevumu segšanai.

— Lai nedomā, ka esam lepni, — ar pēdējiem spēkiem bija izdvesis Petross. Mazajā provinces
pilsētā tika vākta nauda viņa bērēm, lai palīdzētu aizgājēja trūcīgajai ģimenei. Pēdējoreiz šī kopie-na
bija vākusi ziedojumus pirms trim gadiem. Petross gan bija piespiedis dēlu apzvērēt, ka tas turēs
viņam doto vārdu, bet nebija iedomājies, ka dēls ir vēl apsviedīgāks par pašu. Kā gan viņš varētu
noģist, ka viņa vienīgais pieticīgais, krietnais dēls jau nākamajā dienā iebaros bēriniekiem
nosprāgušas govs gaļu, bet tie saindēsies vai tiks pie caurejas un pat pēc trīsdesmit gadiem, to
atcerēdamies, ļauni smīnēs un lādēsies.

Hamlets šo negodu vecākajam brālim nespēja piedot. Nepiedeva pat tad, kad Šahuma sirds vai
plīsa aiz sāpēm jaunākā brāļa nedziedināmās slimības dēļ. Tēva atraidīts, uz vecāko brāli no-skaities,
Hamlets, pirms viņam atklāja plaušu vēzi, sāka celt milzīgu četrstāvu pili pilsētas rietumdaļā, tuvu
upei, piekalnē, no valsts robežas atļautā attālumā. Pat bez tālskata no mājas otrā stāva bija redzamas
tautas vēstures diženās drupas. Arī Hamleta pils bija gana liela un iespaidīga no skata. Savas mājas



abās pusēs viņš lika iebūvēt pat divus ārzemju liftus, lai ar kājām nav jākāpj uz ceturto stāvu, bet drīz
vien gan pats, gan viņa cel-tais nams sāka ļodzīties, drebēt un šķiebties. Biežie sprādzieni netālajās
akmeņlauztuvēs satricināja Hamleta mājas sienas un pamatus. Arī viņš pats saduga un izdila no
nedziedināmās kaites. Tāpēc celtniecību nācās pārtraukt un glābt paša miesas ēku. Taču nedz no
Eiropas atvestās jaunākās iekārtas, nedz zāles, nedz Tibetas viedo dziednieku zālītes neko vairs
nespēja līdzēt, nedz arī vietējā baznīcā aizdegtās sveces un nokautie upurjēri. Viņš izdēdēja visu acu
priekšā, viņa pusuzceltā pils vēl stāvēja sašķiebusies, bet arī bija gatava kuru katru brīdi sagāzties.

Turpretī Hamleta dēls uz tēvabrāļiem ļaunu prātu neturēja un palaida telegrammu arī Jemeljanam.
Abi vecākie vienprātīgi apraudāja jaunākā brāļa zaudējumu un salīga mieru. Lai gan Petross šādu
izlīgumu nebija varējis paredzēt, citādi viņa pravietojumi izrādījās vietā. Jemeljans tagad Maskavā
bija liels vīrs, un dižā lielvalsts bija apgriezta kājām gaisā. Bet Jemeljanam šīs jukas nāca tikai par
labu. Viņa kārtējās sievas brālis kļuva par Krievijas jaunās valdības otro un ilggadīgāko vadoni.
Neatkarību atguvušās dzimtenes varas vīriem Jemeljans bija pārbaudīts starpnieks ceļā uz lielo
kaimiņvalsti. Viņam pat tika piedāvāts vēstnieka amats, bet Jemeljans labprātāk grozījās Kremļa
ēnainajos gaiteņos.



Ilustrācija — Maija Kurševa

Viņš ar vienu kāju stāvēja Erevānā, ar otru bezgalīgās Krievzemes dažādās pilsētās. Lai gan viņš
tagad bija vēl bagātāks nekā savulaik viņa tēvs Petross, Jemeljana lidojumi uz dzimteni tika
apmaksāti no valsts budžeta. Viņš nopirka Šahumam veikalus Maskavas centrā un auglīgas zemes
Armēnijā. Bet tad atkal iedomājās par savu celtnieka diplomu un izlēma, ka neļaus izdeldēt jaunākā
brāļa piemiņu.

Astoņi inženieri un astoņi arhitekti veselus trīs mēnešus lauzīja galvas par to, kā apmierināt
Ahurjanas zaļoksnajā krastā gulēt un atpūsties alkstošo vajadzību pēc pajumtes, un visbeidzot lika
Jemeljanam priekšā savu viesu nama nostiprināšanas plānu. Gadu vēlāk šķībā pils pārvērtās par
oriģinālu viesu namu ar tvaika pirtīm, baseiniem, diviem bāriem, restorānu un mēbelētām istabām.
Par viesu trūkumu nevarēja sūdzēties. Jo neatkarību atguvušās valsts lielie un mazie kungi mīlēja pēc
un pirms seksa no ceturtā stāva balkona ar saviem zaķiem vērot pēdējās karalistes diženās
galvaspilsētas drupas un brīdi ļauties skumjām. Moteli bija iecienījuši arī ārzemju armēņi. Arī viņi,
sēžot greznajā restorānā, mēdza nobirdināt pa asarai par Bagratīdu zaudēto slavu un, veroties ārup pa



logu, visi vienā balsī nebeidza vien slavēt Jemeljana labo gaumi un arhitekta talantu. Bet viņš pats
pieticīgi atrunājās: «Man taču ir celtnieka diploms.»

Te kādu dienu, kad bordeļa lielajā zālē pulcējās daudz ļaužu un ritēja kārtējās svinības, glāzes
pēkšņi sāka lēkāt un šķindēt. Tad dejojošie pāri paši pret savu gribu sāka spiesties kopā telpas vienā
stūrī. Aktrise, daiļa kā no brazīliešu seriāla, nokrita uz grīdas un sāka nebalsī kliegt, lielā lustra
atrāvās no griestiem un sašķīda drumslās tieši viņai blakus, ēka nodrebēja un gāzās. Sacēlās tāds
putekļu mākonis, ka pat divdesmit piecus, trīsdesmit gadus pēc zemestrīces neviens nezināja teikt, vai
tur gāja bojā ministrs un ielene, aktrise un deputāts — kas izglābās, kas tika sakropļots, kas nonāvēts.

Bet vēl ilgi pirms un pēc tam Ahurjanas viņā krastā arvien jaunas kurdu un turku paaudzes saskaņā
ar kādu mutvārdos nodotu vēlējumu turpināja spridzināt baznīcas, ārdīt tiltus, gāzt krustakmeņus,
apgānīt kapus cerībā atrast tēvoča Petrosa apslēpto naudas podu. Ê

No armēņu valodas tulkojusi Valda Salmiņa

Stāsts publicēts literārajā žurnālā Kajaran, nr. 1, 2012. gadā, Erevāna, Edit Print, Armēnijas
prozas rakstnieku literārās apvienības Kajaran gadagrāmatā
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Mārja Kangro
Mērkaķi un solidaritāte
Stāsts

Mārja Kangro (Maarja Kangro) ir igauņu dzejniece, prozaiķe un tulkotāja, viena no
ironiskākajām, sarkastiskākajām, provokatīvākajām un neparedzamākajām starp
mūsdienu igauņu rakstniekiem, bieži apbalvota. Tulkojusi Umberto Eko, Andreu
Dzandzoto, Džordžo Agambenu, Džākomo Leopardi, Hansu Magnusu Encensbergeru
u.c., studējusi angļu filoloģiju un kultūras teoriju Tartu Universitātē un itāļu literatūru
Romas universitātē  La Sapienza. Par stāstu krājumu Mērkaķi un solidaritāte, kurš
iznāca 2010. gadā un ar kura titulstāstu iepazīstinām žurnāla lasītājus, Mārja Kangro
saņēma Igaunijas Kultūrkapitāla Literatūras nozares gada balvu prozas kategorijā.

Gājām gar upes krastu. Bija karsti, saule un debesis zaigoja vienlīdz baltas, no upes pēc sausās
vasaras bija palikusi tikai maza urdziņa platas akmeņu gultnes vidū. Nonācām līdz mazam
laukumiņam, kur labu laiku bija notikusi ņemšanās ar kanalizācijas caurulēm un pēc tam ar jaunu
segumu. Ceļa remontētāji šiverējās apkārt līdz vidum kaili: skaists Mauglim līdzīgs zēns lika uz
ietves plāksnes, tips ar garu degunu un zemu pieri brauktuves malā atkal uzplēsa asfaltu —
acīmredzot bija kaut kāda kļūme ar caurulēm. Milzenis ar kūsājošiem muskuļiem, bandas
visbiedīgākais loceklis, pašlaik vienkārši blenza. Vilka smēķi, paskatījās uz mums, taču svilpt
pašlaik, protams, nesāka, jo man blakus gāja Dario.

«Nu re. Mērkaķi arī atkal klāt,» es teicu Dario.
Dario klusēja. Saule bija balta, un pelēkā iela vizuļoja, mums garām ar divriteņiem pabrauca

divas trausliņas meitenes. Viena bija apstulbinoši eleganta. Noskatījos viņām pakaļ.
«Tātad. Kā būs?» es jautāju Dario.
«Kas tieši?»
«Nu, es nezinu. Saki tu.»
«Kam tad jābūt?»
«Kaut kam vajadzētu būt. Vai tad ne?» Acis samiegusi, skatījos uz viņu. Viņš sarāva uzacis.
Gājām tālāk.
«Klusums un klusums,» es teicu.
«Nu...» teica viņš.
Nākamajā miniatūrajā laukumiņā kāds vectētiņš zem magnolijām mācīja mazai meitenei braukt ar

divriteni. Dario viņu sveicināja, es pēc Dario parauga tāpat. Tas bija mundrs vecs vīrs ar augstiem
uzacu lokiem un vispār skaistiem vaibstiem. Viņa mazbērns dienās noteikti kļūs par sievieti ar tādiem
pašiem vaibstiem. Paskatījos uz Dario. Protams, arī viņam bija skaisti vaibsti un sevišķi skaistas
brūnas acis. Magnoliju birzītei pagājām garām.

«Mēs esam baigie truleņi.»



«Tiešām?»
«Jā. Mēs klusējam.»
«Klusēt ir veselīgi.»
«Ko? Kur tu to rāvi?»
«Pats izdomāju.»
«Lieliska doma. Klusējam un jūtamies sūdīgi. Klusums ieilgst un padara katru nākamo potenciālo

izteikumu par tik svarīgu un galu galā tik bezjēdzīgu, ka mēs turpinām klusēt.»
«Hm,» Dario novilka. Skatījos uz viņa ērtajām sandalēm un kāju pirkstiem.
«Pie velna, mēs nekad nevaram viens otram pateikt vienkārši foršus niekus!»
«Kādā ziņā? Trallallā? Ņaņņaņņā?»
«Jā! Juheidī! Vienalga ko. Bet tad mēs ar kādu kopā dodamies piknikā vai peldēties, vai

vakariņās, un lielākā kompānijā drosmīgi veram muti vaļā! Ironizējam, jokojamies, pļāpājam, un pēc
tam šī enerģija un jaukambūšana aiz inerces uz kādu laiku pārceļas pat mūsu savstarpējā
komunikācijā. Izklaidības pēc šī loma kādu laiciņu turpina dzīvot. Taču tad atkal izsīkst. Un spriedze
aug.»

«Tas taču ir sen skaidrs, ka mēs abi nespējam būt kopā.»
«Jā.» Skatījos, kā lejā, par strautiņu izsausušajā upē, kāds zēns peldina nesaprotamu plastmasas

radījumu. Kā zēns nonāca pie upes, pārrāpās pāri pelēkajam mūrim, te taču nebija ne vārtu, ne trepju?
«Paliktu vismaz skaistas atmiņas,» es teicu. «Taču ne.»
Labu laiciņu klusējām. Iztēlojos, kā dažs elastīgs un iejūtīgs cilvēks tagad pateiktu kādu jauku

muļķību un izlīdzinātu situāciju. Dario neko neteica. Viņš turpināja iet, ar roku uzplikšķināja pa
pelēko upmalas mūri un tad teica, ka mums vajadzētu pāriet ceļa otrā pusē: mūsu pusē ietve patiesībā
jau pirms laba laika beigusies. Noņurdēju «mh».

«Ja tu pacenstos kaut reizi būt konkrēts?» es teicu. «Kas te īsti atkal briest? Vai būs kāds konkrēts
fakts?»

Dario paskatījās uz mani ar savām skaistajām acīm.
«Es nezinu. Tā ir tāda vispārēja lieta.»
«Vienu vienīgu konkrētību, lūdzu?»
«Nu, piemēram...»
«Jā?»
«Piemēram, tu nosauci tos ceļa strādniekus par mērkaķiem.»
«Ha.» Pašūpoju galvu. «Jā. Protams. To jau varēja gaidīt!»
«Tava iedomība. Tev pret citiem nav nekāda respekta.»
«Es pietiekami nenovērtēju ceļa strādniekus?»
«Nē. Tu uzskati, ka atrodies daudz augstāk par viņiem un tāpēc drīksti par viņiem ņirgāties, kā tik

vēlies.»
«Mmm...»
«Ja viņi te neliktu asfaltu, tu te nevarētu ne braukt, ne iet.»
«Ak tā.»
«Tava augstprātīgā ticība, ka tev nez kāpēc ir atļauts citus apvainot, — tieši tā mani kaitina.»
«Nu tā. Vai zini, kāpēc mēs tā arī nekad nevarēsim viens otru paciest?»
«Tev noteikti ir kāda sava teorija.»
«Mēs atšķirīgi saprotam solidaritāti, tur tā lieta.»



«Solidaritāti?»
«Jā. Nostāšanos otra pusē. Kaut vai ar tiem pašiem ceļa strādniekiem.»
«Es nu gan viņu nosaukšanā par mērkaķiem īpašu solidaritāti neredzu. Nosaucot citu par mērkaķi,

tu esi lai nu kāda, bet tikai ne solidāra!»
«Nu redzi. Tur jau tā lieta. Es biju solidāra nevis ar ceļa strādniekiem, bet ar tevi.»
«Pagaidi.» Dario emfātiski apstājās, kas man šķita stulbi. «Nosaucot asfaltētājus par mērkaķiem,

tu biji solidāra ar mani?!»
«Jā. Vai, pareizāk sakot, es pieļāvu, ka esam savstarpēji solidāri, arī ļauni jokojot. Ka mēs esam

tik solidāri, ka varam savā starpā arī ļauni jokot. Taču tagad es redzu.»
«Ko?»
«Ka tu man neuzticies. Ka tad, ja es nosaucu ceļa strādniekus par mērkaķiem, tu drīzāk nostājies

ceļa strādnieku, nevis manā pusē.»
«Ja viens ir nievātājs un otrs upuris, kā pusē gan man vajadzētu nostāties?»
«Ak upuris! Šitie nabadziņi. Varbūt viņiem vajadzētu piespriest kaut kādu sāpju naudu —

kompensācijai par garīgām represijām? Starp citu, vakar viņi ar savu svilpšanu un pakaļsaucieniem
man stipri vien noriebās. Bet tas nu tā. Fui.» Nositu lielu dunduru, kas bija uzlaidies uz pleca. Jutu, ka
plecs mazliet kņud, tātad preteklis savu snuķi tomēr bija paspējis iedurt.

Turpināju: «Es pieļāvu, ka tev ir skaidrs, ka es tevi drīzāk uzskatu par līdzīgu sev, nevis ceļa
strādniekiem! Bet kur nu! Ja es par kādu — par mērkaķiem — paņirgājos, tu nesaproti, ka tā ir zīme:
paņirgāsimies kopā! Tu sevi identificē drīzāk ar ceļa strādniekiem, nevis mani un sāc man aizrādīt!»

«Varbūt es patiešām identificējos ar viņiem, patiešām. Vieni veic godīgu darbu, un otri ņirgājas.»
«Eh. Piedošanu, bet tu tomēr esi muļķis!»
«Vēl arī tas. Kā mērkaķi, ja?»
«Tā zobošanās bija domāta ironiski. Tas ir nenovēršami, ka ar kādu tev ir tuvākas attiecības nekā

ar citiem, un kopīga zobošanās, politiski nekorekta vai pat brutāla joka pieļaušana ir zīme par tuvību.
Tu taču uzticies tuvam cilvēkam, tu zini, ka, nosaukdams ceļa strādnieku par mērkaķi, viņš nepavisam
nedomā, ka ceļa strādnieki nudien ir mērkaķi, ko vajadzētu bāzt krātiņā. Tik daudz taču tev vajadzētu
apjēgt, ka, šādi jokojot, es neesmu sociālā rasiste pēc pārliecības!»

«Vai tev patiktu, ja kāds par tevi teiktu «mērkaķis»? Kur te īsti ir tā ironija?»
«Ironija ir tajā, ka, sakot «mērkaķi», es vienlaikus smejos par sevi, par visiem tiem cilvēkiem,

kas šādi brutāli un virspusēji vispārina. Spēlējot šādu lomu, es taču jokoju pati par sevi. Un tas ir tas,
ko draugiem vajadzētu saprast.»

«Tātad, nosaucot strādniekus par mērkaķiem, tu patiesībā viņus mīli un ņirgājies pati par sevi?»
«Es viņus nemīlu. Protams, šādā izteicienā ir arī sava patiesība. Neizbēgami. Tas visu padara vēl

smieklīgāku.» Dario samirkšķināja acis, tā izrādīdams, ka nesaprot.
«Nu, tāda pati patiesība kā stulbā jokā vai klauna ļurkstēšanā: arī brutālā vispārinājumā reizēm

var būt savs patiesības grauds. Svārstīšanās starp jokiem un patiesību. Varbūt dažs ceļa strādnieks
patiešām ir mērkaķis!»

Dario teatrālā apmulsumā papurināja galvu. «Rasiste,» viņš teica. «Rasiste.»
«Lai būtu,» es sacīju, «ir cilvēki, kas man šķiet svarīgāki par ceļa strādniekiem. Un, ja pavisam

godīgi, tad šie konkrētie ceļa strādnieki man nepatīk. Ja tur būtu kāds, kas raudzītos ar tādu sensitīvu,
inteliģentu skatienu, būtu pavisam cita lieta.»

«Varbūt dažs ceļa strādnieks patiesībā ir dzejnieks!»



«Varbūt. Bet ne no šiem — vai vismaz ne manas sugas dzejnieks.»
«Tu nesaproti viņu poēziju.»
«Nesaprotu. Kā zināms, arī daži dzejnieki ir mērkaķi.»
Es smējos, taču Dario maniem smiekliem nepievienojās. Viņš izvilka no jostas somas iesāktu

lācīškonfekšu paciņu un iebāza sev mutē vienu zaļu lāci. Man viņš nepiedāvāja. Parasti es tos neēdu,
un Dario vis nepārjautāja, vai nejauši neesmu mainījusi uzskatus. Pašlaik es vienu būtu paņēmusi,
tomēr neko neteicu. Ko tur daudz.

«Es viņus respektēju kā dzīvas būtnes,» es turpināju, «taču man nav pienākuma just pret viņiem
patiku. Es atzīstu, ka viņiem un man ir vienlīdzīgas tiesības uz dzīvi.»

«Dievišķā laipnība!»
«Jā. Kā dzīvas būtnes mēs esam vienlīdzīgi, taču man nav pienākuma just patiku pret viņu kultūru!

Viņu paradumiem un nostājām. Ja tas viņiem vajadzīgs, lai eksistētu, vai šajā brīdī ir vienīgais veids,
kā viņi māk pastāvēt, tad uz priekšu — bet, ja tas gadās manā ceļā, man ir tiesības teikt, ka man tas
nepatīk!»

«Un ielikt mērkaķus krātiņā. Aizsūtīt spaidu darbos.»
«Tā es neesmu teikusi.»
«Tu taču runā apmēram tā, ka ar viņiem jārēķinās tikai kā ar dzīvniekiem. Kā dzīvmasu.»
«Arī tā es neteicu.»
«Tāda bija doma.»
«Runā par sevi. Starp citu, labi, ja viņiem mēs esam kaut tik daudz. Vienlīdzīgi kā dzīvas būtnes,

kā dzīvmasa.»
«Runā par sevi.»
«Tu domā, ka tevī viņi sajūt kaut ko vairāk, vai? Kaut ko, kas atšķiras kā kultūra?» es teicu.

Gribēju sacīt: vai mērkaķis pazīst mērkaķi?, taču nepateicu. Brīdi klusējām.
Pēc tam es sacīju: «Patiesībā es ticu, ka pārrunas ir iespējamas. Vienotu bāzi ir iespējams atrast.

Līdz zināmai robežai.»
«Asfaltētājiem ir gudrākas lietas, ko darīt, nekā noturēt pārrunas ar tādiem kā tu.»
«Jā, jā. Un problēma jau patiesībā ir nevis viņos, bet tevī.»
Dario iebāza mutē nākamo lācīti, šoreiz sarkanu. «Redzējies ko.»
«Ja tu būtu teicis «mērkaķi», es visādā ziņā būtu nostājusies tavā pusē. Es būtu zinājusi, ka tāpēc

vien tu viņus vēl negribi iznīcināt. Ka tu acīmredzot pat jūti viņiem līdzi.»
«Es jūtu viņiem līdzi, nesaucot viņus par mērkaķiem. Ir arī tāda iespēja, vai zini.»
«Ak. Ar tevi vispār nav iespējams jokot.» Pamazām sāku zaudēt pacietību. «Ar tevi vienkārši nav

tās personiskās, tiešās, tuvās saiknes, kāda ir ar tiem draugiem, kuriem draudzība ir kaut kas cits,
nevis bāls itin kā visu tolerējošs korektums!»

«Itin kā visu tolerējošs,» Dario atkārtoja.
«Jā! Tā tev ir tāda kā pašaizsardzība. Es nespēju noticēt, ka lietas un cilvēki, nu vienalga kas,

asfaltētāji, šuvēji, programmētāji, dzejnieki, tauriņpētnieki, tev laiku pa laikam nekrīt uz nerviem! Bet
tu itin kā neuzticies man, kaut gan tuvi cilvēki ir tieši tādēļ, lai varētu runāt šādas lietas!»

«Draugi ir tādēļ, lai sauktu citus par mērkaķiem?»
«Draugi ir tie, par kuriem tu zini, ka viņi tik un tā neuzskata citus par mērkaķiem! Ar kuriem ir

elementāri dalīties zināmos uzskatos! Un, ja eksistē tas intuitīvais vai, nu labi, arī vārdos izteiktais
konsenss, ka mēs esam elastīgi, neesam rasisti un tā tālāk, tad varam atļauties arī ļaunākus jociņus.



Piparotākus jociņus, kas prasa un parāda uzticēšanos.»
«Tu izvēlies sev par draugiem cilvēkus, kuri nesauc citus par mērkaķiem, lai tad kopā ar viņiem

sauktu citus par mērkaķiem?»
«Elegants domugājiens. Taču starp nosaukšanu un nosaukšanu ir atšķirība. Sociālā dzīve nerit

gluži pēc formālās loģikas likumiem.»
«Skat, cik asprātīgi.» Dario atkal iebāza mutē vienu lāci.
«Dod man arī.»
Dario pasniedza paciņu. Izvilku caurspīdīgu gumijas lācīti, cerēdama, ka tajā vismaz nav kaitīgo

krāsvielu.
«Paldies. Saproti, publiski visam ir pavisam cits svars. Vai tu iedomājies, ka es publiski un

nopietni teiktu ko tādu, kas varētu kaitēt ceļa strādnieku dzīves gājumam? Nedrīkst būt tāds zombijs,
kurš nenošķir publisko un privāto!»

«Vai zombiji nenošķir publisko un privāto?»
«Manuprāt, nenošķir.»
«Bet ceļa strādnieks nošķir?»
«Ha–ha–hā. Tu nezini, ko viņi pašlaik par mums runā.»
«Varbūt ceļa strādniekiem ir gluži laba humora izjūta.»
«Varbūt. Kad atgriezīsimies, aizej, piemēram, paprasi, par ko viņi balso vēlēšanās.»
Gājām uz priekšu. Zālājs parkā bija izkaltis, vietumis gluži brūngans. Turpretī skrituļslidotāji uz

pilsētiņas vienīgā veloceliņa šķita ļoti daiļi un bezrūpīgi.
«Skrituļslidotāji šķiet tik skaisti un bezrūpīgi,» es teicu.
«Droši vien ceļa strādnieku bērni,» teica Dario.
«Jā, jā.»
Iztēlojos, kā ceļa strādnieku bērni — skaisti, spējīgi un ar labu humora izjūtu — savā starpā

apņirdz atpalicīgās baltās apkaklītes.
«Vai tu tiešām domā, ka ceļa strādniekiem patiesībā varētu būt elastīgāka nostāja nekā man?» es

jautāju Dario.
«Pilnīgi iespējams.»
«Hm. Tad ej dirst.» Šķietami draudzīgi un humorīgi, tomēr patiesībā ar vieglu īgnumu paraustīju

Dario aiz piedurknes, lai izsistu viņu no līdzsvara. Daudz netrūka, būtu iztenterējuši priekšā slaidam
skrituļslidotājam baltā kostīmā.

«Eu–eu–eu–eu!» izgrūda jauneklis.
«Piedošanu.»
«Nu redzi,» Dario teica.
«Pulkstenis ir pusdivpadsmit,» es teicu. «Cikos tava māte mūs gaida?»
«Sasodīts. Mums tūlīt jāiet atpakaļ. Pusvienos.»
«Nopirksim viņai puķes.»
«Es nezinu.»
«Nu tad es nopirkšu pati.»
«Viņa negaida...»
«Vai tu viņai vispār kādreiz aiznes puķes?»
«Neatceros.»
«Kāpēc tu viņai nenes puķes?»



«Nu. Es nezinu.»
«Labāk būtu pircis mātei puķes. Kam tev mīlēt tos ceļa strādniekus.»
Gājām ātri, bijām atkal nonākuši pie nīkulīgās upītes.
«Trīs gerberas, pieci eiro, labs dīls.» Attaisīju naudasmaku un mazliet parakņājos pa to. Dario

paņēma puķes.
«Pieraugi, neuzdāvini tās tagad ceļa strādniekiem,» es teicu.
«Skaties, neuzdāvini pati.»
«Ja tev drosmes nav, es nedāvināšu. Cilvēktiesību aktīvists. Mērkaķi, mērkaķi, mērkaķi.»
Puķu pārdevēja mulsi uz mums paskatījās, tad atvēra minerālūdens pudeli un iedzēra lielu

malku. Ê

No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga



viedokļi

Visi mani redaktori
Četri latviešu rakstnieki dalās savā pieredzē

Nora Ikstena
Divu gadu laikā, kurus rakstnieks un tulkotājs Dzintars Sodums
nodzīvoja manās mājās Ikšķilē, mēs diezgan smalki apguvām viens otra
rakstīšanas paražas. Kad rakstīju grāmatu par Regīnu Ezeru, Dzintars
mēdza teikt: «Nepūlies tik daudz, atstāj darbu redaktoriem…»Manas
redaktores jau no pašas pirmās grāmatiņas ir bijušas izcilas latviešu
valodas granddāmas — Aija Lāce, Maima Grīnberga, Silvija Brice,
Gundega Blumberga. Un labs redaktors rakstniekam ir zelta vērts.

Nedomāju, ka mūsdienu latviešu rakstnieki to līdz galam novērtē. Gundega Blumberga ir arī mana
draudzene valodā. Viņa zina visas manas teksta «blusas» un eleganti māk tās izķert. Viņa pazīst manu
rak-stības stilu, pārāk bieži lietotos vārdus, gramatiskās ķezas. Un ir svarīgi, ka viņa pazīst ne tikai
manu valodisko, bet arī cilvēcisko iedabu. Tikko uzrakstīts teksts ir dzīvs, jēls un jutīgs. To nevar tā
vienkārši atdot kādam izlabošanai. To jāmāk izdzīvot tāpat, kā to izdzīvojis autors. Te, protams,
runāju par autora un redaktora īstām, dziļām attiecībām, nevis par paviršu, mehānisku «kļūdu»
labošanu, ar kuru saskāros, līdz uzstādīju noteikumu — manu tekstu rediģēs tikai mana redaktore.
Tieši draugi ir tie, kuri gan uzsit uz pleca, gan pasaka acīs, kad nogājis greizi. Un visi objektīvie
skatījumi uz tekstu no malas lai iet pie velna. Lai starp rakstnieku un redaktoru ir draugu būšana
valodā!

Pauls Bankovskis
Par būtisku grāmatas teksta kvalitātes rādītāju Latvijā kopš pagājušā
gadsimta 90. gadu sākuma kļuvusi redaktora esamība vai neesamība tās
sagatavošanas gaitā. Labs redaktors no slikta atšķiras ar to, ka no pirmā
iespējams kaut ko iemācīties. Labs redaktors necenšas atņemt maizīti
korektoram, bet uzdod jautājumus autoram — vairāk, nekā rakstniekam
ienāktu prātā pavaicāt sev pašam. Par to, kas nav pamanīts, ir neskaidrs,
aizlaists pašplūsmā vai, pēc autora domām, šķitis pašsaprotams. Jāteic,

visvairāk pārsteidzošu jautājumu spēj uzdot tulkotāji, kas tekstu pārliek citā valodā. Ar redaktoriem
drīkst arī strīdēties, bet tikai tad, ja autoram ir nešaubīga pārliecība par savu taisnību. Jaunam esot, šī
pārliecība ir spēcīgāka, un esmu ietiepīgi strīdējies i ar Uldi Tīronu, i ar Aldi Lauzi. Pēcāk, kad jau ir
bijusi darīšana ar tik daudziem redaktoriem, ka jābaidās, vai visus maz atminos, šī ietiepība veselīgi
saplok. Paldies Ievai Janaitei, Aijai Lācei, Sigitai Kušnerei, Inesei Zanderei, Dacei Sparānei–
Freimanei, Arturam Hansonam, Valdim Ābolam, Intai Čaklajai, Gundegai Repšei, un piedošanu, ja
kādu acumirklī nepieminēju.

Toms Treibergs



Šķiet, redaktors ir kā spogulis — vismaz tādu viņu gribas redzēt. Ataino
dažas objektīvas pumpiņas, bet kopumā tajā ir prieks ieraudzīt savu
pieticīgo, bet godīgo un varbūt pat talantīgo seju.

Rakstot dzeju, notiek zināma atkailināšanās. Redaktors ir tas, kurš
norāda, kurā vietā var iztikt tikai ar nolaistu lencīti un kur lasītāja
priekšā jānostājas Ādama kostīmā. Kad ar Ingmāru Balodi strādājām
pie manas pirmās dzejoļu grāmatas, viņa noteica riska punktus, kuros
slēpšanās aiz vārdiem jāaizmirst un jāsauc lietas īstajos vārdos.

Teksti bija negatavi, bet no tiem laukā kūņojās konkrētība, tiešums un domas. Ne vienmēr pašam
autoram izdodas veiksmīgi atsijāt dzejoļus, kuros kvalitāšu ir vairāk, no tiem, kuros mazāk. Distance
šādu iespēju sniedz. Droši vien savs nopelns arī tam, ka Ingmāra pati ir dzejniece.

Inga Gaile
Man ir paveicies ar visiem redaktoriem. Vispirms bija Jānis Rokpelnis.
Pirmo sarunu atceros kā laimīgu mirkli — bija maijs, un Rokpelnis man
bija pateicis, ka varu rakstīt. Pēc trim gadiem kopīgi izskatījām krājuma
Laiks bija iemīlējies manuskriptu. Jau tajā iezīmējās mana
emblemātiskā, redaktorus kaitinošā gramatikas likumu ievērošanas
mazspēja. Turpmākajos darbos tā izpaudās arvien lielākā mērā.

Dzejoļu krājumā Raudāt nedrīkst smieties Jānis Rokpelnis norādīja
uz gramatiskajām kļūdām un ieteica dažas stila izmaiņas. Visu grāmatu

redaktori ir ieteikuši izņemt no manuskripta pa kādam dzejolim. No Kūku Marijas gan tika izņemts un
labots vairāk nekā iepriekšējos. Kārlis Vērdiņš bija grāmatas Migla redaktors. Piecus, sešus dzejoļus
ieteica krājumā neiekļaut. Dzejoļu krājuma Vai otrā grupa mani dzird? redaktore bija Inese Zandere.
Pieņēmu vairākus ieteikumus, izmainīju gada laikā pārmērīgi šausminošu nozīmi ieguvušo rindu no
dzejoļa par lācīti Ullu, kurā bērns min, kurp devies pazudušais lācītis: «Varbūt uz Ukrainu, karot ar
pūkām.»Esmu saviem redaktoriem parādā pateicību par grāmatu kompozīciju, labām nosaukumu
idejām, labojumiem un iejūtīgu manuskriptu izlasīšanu. Dzejnieki Jānis Rokpelnis, Kārlis Vērdiņs un
Inese Zandere, manuprāt, ir arī izcili redaktori, kuri iedvesmo rakstīt. Ê



dzeja

Daina Sirmā
Dainas Sirmās poētika ir aizpildījusi kādu latviešu dzejā pastāvošu tukšumu, par kuru
apjaušam tikai tagad. Pagātne ir trauks, no kura līst valoda, pasaule, pieredze. Bet
Daina Sirmā neraksta par pagātni. Neatkarīgi no laika formas, īstenības izteiksme
rada ticami modelētas ilūzijas un falsificē patiesību. Šajā dzejā laiks, atmiņa, esība ir
tikai rīki, pārlaicīgo meklējot. Atcerēdamies ieraugām sevi, mirušajos saprotam dzīvi
un varbūt nekļūstam nemirstīgi, bet —turpināmies. Un varbūt vēlamies, lai tāda būtu
valoda, kurā sapratīsies mūsu bērni.

Ezers. Teika
Senatnē ezeri esot lidojuši gaisos,
kad tie nosaukti vārdos, tad krituši zemē.

1
asi slīpēti briest smagi vārdi lūpās
nospiesta mēlīte caururbj

krītu zemē uz mutes
nogrimst baznīcas pilis un skolas

par ko bija cīņa? es taujāju
šāvēju ciltij zem ūdens

2
ai smalkās mīlīgās saites sien lejā:

kāds vienudien slepu kutina pēdu
es saknosos pasmejos gaidu un raugi
ūdensroze dzen sakni uzplaukstot vēsta —
es tevi debesu puika rotāšu ar baltiem ziediem

niedru pūlis dūkstaino ieplaku ieņem
tur cekuldūkuris vij ligzdas
būs tev dāvanā treļļi debesu puika



ar skaidrām acīm ieteka tērce
saldākos zemes ūdeņus atdod

3
reiz sensenos laikos es manu —
nāk šurpam vīrs smagiem soļiem
cērt krastā kūti
tad māju no baļķiem

drīz sieva ved dzirdināt govis un teļus
stāda ābeles ceriņus jasmīnus puķes

meitene ganīte baro baltos gulbjus
puisēns laiž baltburu laivu pa vējam

uzvārdā viņi ir Baltezers:
Baltezers Tālvaldis Baltezers Maija
Baltezers Kaspars Baltezers Ausma

straumes pieklauvē asinsvadiem un iekļūst

4
bula laiks
baltmākoņu velvju atstari uzkarst

redzot zivis lēkājam
sarodas ļaudis ka biezs
baltmākoņu velvju atstarus smalsta ar tīkliem
ar žebērkļiem dur
lūko iemānīt murdos

nobīstas paši cits cita
valodas saputro

beigās vēl dievdēlu nosauc par zivi



Dūre
dūre cieši aprises saspiež
no kodola plaisām caur pirkstiem
verdoša lava kāpj teciņus augšup
tīrradņi sūt

virsotnē uguns vēmekļu korķis
izvirst pār kviešiem pār sejām kā maskas
atdziestot izdedžos sacietē berž

dūri čulgās skrāpē nīgri

Zvans
mēra laika milzu zvans torņa drupās
tūkstoš zvārgulīšos sabirst
govīm kaklā kumeļiem pie ilkss
tur skolas ziņneši
tur sniega pulkstenītes
tur tvan tur zum tur vandās senās zintīs
viesuļu vērpetēs šķind pāri pagastam:

ķers rekrutēs nodevu ļaudis
no tūkstoš dvēselēm piecas
pret lodēm stāsim ar mēslu dakšām
nešķīstās krūtīs grūdīsim pīlādžu mietus

Iekšpuse. Ārpuse. Ģērbs
tēvs māmulīte piekodina
ārpusē salts un slapjš
ģērbies silti

gars paklausa ietērpjas miesā
mīksta pūkaina pirmā veļa
pieglaužas zīž



gars norūpējies rosīgs mazgā pasaules dubļus
un savu karsoņu sviedrus lai tīrs
auduma baķī ar karstu dzelzi
gludina daudzmirkļu mežģīņu rakstus
diedz irstošas vīles
izplēstos caurumus lāpa

ģērbs izceļ valkātāja gleznos vaibstus
tumšsarkanas ēnas turp met

aiz krāgas sniegpārslas smīdinot sijā

kad ģērbs jau driskās novalkāts
gars gauži raud līdzi ļaudīm
dedz sveces iekšpusē zūd

tēvs māmulīte sagaida vāķī un poš

***
mūžzaļo egļu kritalu slāņi krustu šķērsu —
iet zudībā Ziemsvētku ugunis
gari galdi siltas grīdas

šķībi atvašu stumbri
praulos kārpjoties krāpjoties nostājas austrumu pusē

mēs abi rejam kraukļu melnsvārču valodā
krā

***
upe lietusgāzēs kalnu šķeltnē
elpu sit ciet
dārdot rij kupolus tūristu pūļus
lopu ganu apmetņu skrandas



airi aizlīgo projām pa bangām
pārcēlājs glābjoties enkuro kārbu pie salas
ļaudis izbirst pagaidu pajumtes uzslej
ilgotos ziedlaikus paildzina
zem palmām

abās krantīs izmisušie
cepures zobenus vicina
kavē

***
mežsardze Lonija lēnītiņām sainis plecos
velk šurpam pāri laukam pa vagu taisni no Sidrabiņiem uz Kalnjēkabu

grūši pūš vecā pēc ceļa kā sila priede
atvelkot elpu uz ozola bluķa sētā

tev Daina dāvanā bērzsulu burkas un sainis
rauj saini vaļā
cērt mugurā lai redz vai der

der kā uzliets sausai pelnainai zemei tautas bruncis
asa linu veļa
kabatā brudierēts mutes lakatiņš spodrrakstā

viš redzējis krustabas vedības bedības dziesmu svētkus
drīz jau simt gadu
viš māk Saule Pērkons Daugava otrajā altā
un pazīst Sigvarda Kļavas rokas

mēs saskandinām bērzsulu burkas
un mežsardze Lonija lēnītiņām
velk mājup pāri laukam pa vagu taisni no Kalnjēkaba uz Sidrabiņiem
deviņdesmit septiņas vasaras plecos
ziemas nav jāskaita
viņas
prāt



***
māte runā urnā uz naktsskapīša
vēl padomus dod
kopt dārzu pavardu turēt
neaizmirst kokles spēli

šūpuļa dziesmu pustumsā žūžo
zemes bites samtainā balsī

dūmu strūkliņa izsīkstot
nometas meitām uz pieres kā sarma

***
stīdzinieks Avotiņš pirmajā sniegā
ar savu pēdējo vijoli trīcīgus meldiņus čīgā
solidārs Paganīni dreb līdzi

nejauši dīki sīki graši jau atlec
vazaņķes klāj vakariņu galdu
straujā dancī griež

atvēst viņš iemetas Lielupē peldus starp vižņiem
kamertoni neizlaiž no pirkstiem

Dzirnavu dīķis
dambis pārpurvotās plūsmas no klēpja
kuļ putās kritumā gāž
dzirnas maļ miltos sēklas graudus

laivinieks plikadīda
pīckā brengus samus smilkstus šļakstus šņukstus

rītausma promejot viegli
ar spicu naža galu šņāpj acīs



Rjabovo
dievnamu sadrupinājām pa mazam ķieģelītim vien
un mūrējām paši savās būdās
no dievnama ķieģeļiem plītis

bāķušku nomušījām pa klusam
norakām sētmalē bez liekiem pātariem
abus ar sievu

bāķuškas sešus dēlus patrencām ubagos

viens – Viķka valkāja mātes Apolinārijas seju
mālēja trīs krievu spēkavīrus zirgos
plašā ielejā kalnu pakājē bruņās
diespas apakš pakaviem egles

mājmuzejā Rjabovo sādžā pēc simtu gadu
smalku mežģīņu spilvena drānas skranda
glabā maigu puisēna vaidziņa vaibstu
šūpuļa lūgsnā pirms miega



dzeja

Eduards Aivars
Parādības

Eduards Aivars ir savējais. Ne tai ziņā, ka viens no sētas čaļiem vai «visiem labs».
Var apbrīnot viņa spēju saprasties ar dažādu paaudžu kolēģiem un uzrunāt dzejas
pasākumu publiku. Atslēga, saprotams, ir ne tikai saskarsmes prasmes, bet
visupirms Eduarda Aivara apskaužami jauneklīgā, spridzīgā dzeja. Un tātad — arī
jauneklīgā valoda. Turklāt viņš kā reti kurš mūsu literatūrā ir gatavs vienmēr no
jauna riskēt un apgūt neiestaigātas poētikas teritorijas.

EIROPA UN EIPURS
Saprot viens otru
Eipurs neraujas uz Āziju vai Austrāliju
Gribētu uz Ameriku, bet zarnas par šaurām
Un asinsvadi

EŠENVALDS KEMBRIDŽĀ EŠENVALDS KEMBRIDŽĀ
Ešenvalds Kembridžā Ešenvalds Kembridžā
Ešenvalds Kembridžā Ešenvalds Kembridžā
Ešenvalds Kembridžā Ešenvalds Kembridžā
Ešenvalds Kembridžā Ešenvalds Kembridžā

DEŽŪRDAĻAS TĀLRUNIS 8 811 403 58 15
Robežpārkāpēju viesnīca Buročkos
Aiz loga sniegs, tālāk mežs un bezgalīga Krievija
Logi tikai uz to pusi
Ārā iet nedrīkst
Trīs segas līdz zodam, bet tad karsti
Meitene lasa Līgavu medniekus
Māte un tēvs traucas pie viņas — katrs no savas debespuses



AIZSMACIS SUNS IEREJAS TĀ, KA TO SAJAUC AR LAUSKU
Un visi saģērbjas siltāk
Jau no lieveņa mutē sniega garša
Malkas šķūnītī pārplīst īpaši kaislīga pagale
Pieaugušie dodas uz darbu
Iziet pa vārtiem, lai ieietu ellē — pie mašīnām
Tā šķiet kaķim, tas paliek un noskatās
Bērni turpina gulēt
Nakts vēl kaut ko tiem saka

SIENĀ IEMŪRĒTA VĪRIEŠA GALVA
Viņš droši vien būs ēdis tikai medu, nekādus citus saldumus
Tik labi zobi
Un tas bija ļoti sen, kad saldumu bija maz
Kādēļ šī galva šeit?
Vai pietrūcis dažu ķieģeļu, un nabags te gājis garām?
Te būs kāds noslēpums
Lūk, arī pergaments ar inženiera vēstījumu

AIZSAULES LIDMAŠĪNĀ AIZ MANIS APSĒDĀS KĀDS VĪRIETIS
Viņš aizelsies iebrāzās salonā 54. mākoņa pieturā
Laikam bija kādu minūti skrējis pa debesīm, lai paspētu
Vīrietis bija gara auguma, iesirms
Brūnās acis zem brillēm dīvaini grozījās
Viņš nāca šurp un apsēdās tieši aiz manis
Elsojot tā, ka man sāka salt galva

DZEJOLIS PAR TO, KA CILVĒKAM KAUT KAS GARŠO UN KAUT KAS ARĪ
NE, UN KA TO VAR SKAITĪT KĀ MANTRU, LAI NEUZBAROTOS
 
Anīss un lakrica
Lakrica anīss
Anīss un lakrica
Ķirbju piena zupa



DZEJOLIS PAR TO, KA GULTĀ ES MĒDZU BŪT MĪKSTĀ MANTIŅA, KURU
MĒTĀ AUGŠĀ LEJĀ, ŅURCA UN LIEK VIRSŪ KĀJU VAI GALVU, UN KA
ES PŪŠU, STENU, VAIDU, KOŽU, SKRĀPĒJU, KASU UN MASĒJU, KA
NEVARU SIST UN SARAKSTOS PAR TO AR VIESTURU RUDZĪTI, BET
VIŅAM ATŅEM PSIHOTERAPEITA SERTIFIKĀTU UN MANAI DZĪVEI ZŪD
JĒGA, VISS ZŪD
 
Mūsu kaimiņš klapē savu sievu zilimelnā gabalā
Kamēr ģimenes ārsts viņam noņem roku

UN IESĀKA RAUDĀT BĒRNS
Ceļabiedriem aizvērās mutes
Viņi turēja alus pudeles rokā un aizmirsa dzert
Abi bija braukuši tālu viesstrādnieka ceļu
No mājām, kur tos gaidīs ar mammām atstātie bērni
Viņi zināja, tādas raudas, kā toreiz aizbraucot, vairs nedzirdēs —
Bērni būs paaugušies
Tie nebūs redzēti katru dienu
Abi jaunekļi mulsa un īga, līdz mazais aizmiga
Asaras tie neredzēja, jo uz to pusi centās neskatīties
Bērns bija raudājis savādi — kā vijole

STAIGĀJOT PA SAVU ISTABU, IERAUGU KLAVIERES
Tas liecina par manu izklaidību
Tās nav tik mazas, lai nepamanītu agrāk
Katru ziemu esmu aizmirsis, kādi man ir apavi un jakas
Lietas riņķo ap mani kā profesijas un dzīvesveidi, kā aizraušanās
kam nepietiek spēka
Paliek gandarījums par gara iespējām
un nespēja tās piepildīt
Mans ķermenis velkas man pakaļ, kamēr es eju uz priekšu, rakstot
uz sienām, kas atkāpjas
un taujā, kad mēs atkal iesim pie ledusskapja
Piesēžos pie klavierēm spēlēt un brīnos, ka izdodas
Kā var izdoties, jūs neticēsiet



IR NOMIRIS VIŅAS VĪRS
Tas notika vakar
Naktī viņš iestājās durvīs kā dzīvs un purināja jaunās atraitnes sirdi
Pret rītu bija aizgājis, nu laikam pavisam
Ar aizdarītiem acu vākiem kā aizsalušiem dīķiem
Un savu daļu citiem neatgūstamās ziņas
Rudās lapas aiz loga turpināja krist
Viņa vēl stundu necēlās un domāja
Kāpēc viņam nebija draugu

PA GLEZNĀ REDZAMĀS SIEVIETES VAIGU RIT ASARA
Ja lasām viņas biogrāfiju, atrodam
Ka viņai jau kā mazai meitenei izkrituši mati
Lai gan viņa tos pareizi ķemmējusi
Palikusi viena, jo, čūskas kodiena baidīdamās
Nav līdusi siena kaudzē ar iemīļoto
Visu mūžu apskaudusi peldētājus, kuri arī nirst
Bet asara gleznā pulcē tūristus

NEVAR IZLĪST UZREIZ PA DIVĀM LŪKĀM
Bet man gribējās, un es nojūdzos
Tu izjūdzi mani pavisam, paldies Dievam
Skūpstīji manus deniņus un noliki gulēt
Šausmas, ja nebūtu tu
Ja es nospārdos miegā
Sasedz mani ar skūpstiem atkal



ŠAHTU STJUARTE MAGDA
Nosmulējusies ar saldējumu
Vēl viena meitene no manas klases
Es no Krāslavas, viņa piedzima Dagdā
Magdu neviens neuzdrošinājās aiztikt rakstura dēļ
Viņa bija stiprāka par visiem zēniem klasē
Vadīja ierindas skates, bija labākā GDA[ 1 ]

Pieauga un interesējās par Tuvajiem Austrumiem
Pabija Irānā, vēlāk Bagdādē
Tur viņa jau ar bērnu zem sirds
Lasīja savu eksaltēto dzeju, kas mirdz
Negaidīti ieprecējās Krakovā
Un nu jau visi brauc uz sāls raktuvēm
Pie šahtu stjuartes Magdas —
Tā viņu sauc iespaidīgo kurpju papēžu dēļ
Kas klaudz, pavadot šausmu stāstus
Par darba zirgu nāvi te — pazemē
Viņa mani atcerējās
Taču bija atturīga kā mūris
Norunājusies līka
Bet ar klaudzošiem papēdīšiem dziļi zem zemes
Un nosmērējusies ar saldējumu virszemē

NEVIENS MIRKLIS NEIETILPST CITĀ
Likās, viss būs kā vakar
Kad šajā vietā, veroties logā, redzēju
Divas sievietes pīpēja kaut ko pieklājīgu
Gāju šodien un domāju, ka viņas tur būs
Bet nē — logiem aizkari priekšā
Domāju, varbūt nav īstais logs
Bet tālāk nebija arī aizkaru
Visi logi bija aizmūrēti
Es pagriezos un gāju atpakaļ, kur tie aizkari
Visi logi bija aizmūrēti

ZEMGALĒ BIJA STIPRI NOLIJIS
Es gāju pa ielu no tirgus, priekšā
Dubļi sāka celties gaisā un lidoja tieši man virsū
Baložu izskatā, pāris sekunžu laikā paspēju tos saskaitīt —
Astoņdesmit septiņi, tie aizlaidās man gar galvu
Viens ar spārnu pat skāra seju, bet nekas
Tu jau teici, ka neķeras klāt man tie ikdienas dubļi



ZEMA SIEVIETES BALSS
Viņa esot Lūcija no Saldus, 12. klases skolniece
Ko es domājot par to, kā uzrakstīt sirreālistisku dzejoli
Mani smalki nes cauri, tā šķita
Diezin vai zvanītāja patiesībā ir vīrietis
Vai ka viņa būtu no Rūgtus
Drīzāk smejas par mani kā konsultantu, saderējusi ar draudzeni
Es teicu, lai atsūta vēstuli e–pastā
Vakarā vēstule bija klāt:
Viņai vajagot uzrakstīt dzejoli Es esmu
Iejūtoties sirreālisma ādā
Lūcija lūdza pabeigt teikumus, kā to darītu sirreālists
Es smēlos iedvesmu...
Es noliedzu...
Es redzu...
Es saku...
Es saprotu...
Es esmu...

Lūcij, Lūcij
Es smēlos iedvesmu spainī
Es noliedzu spaini (par ko tu domāji mirdams, Daini?)
Es redzu ūdenī mikrobus (es redzu nomodu pārbijies)
Es saku klusumu (dusmās)
Es saprotu savas zarnas (vainīgs tavs znots, bulgārs no Varnas)
Es esmu Valdis Zatlers, tu — arī
Es lūdzu Lūciju to neuzdot par savu dzejoli

[ 1 ] Gatavs darbam un aizsardzībai (GDA) — viena no fiziskās kultūras programmām
Padomju Savienībā



dzeja

Faruks Šehičs
Cilvēks no Sarajevas
Faruks Šehičs (Faruk Šehić, 1970) dzimis Bihačā tagadējā Bosnijā un Hercegovinā.
Karojis Bosnijas un Hercegovinas armijas rindās (1992—1995), guvis smagu
ievainojumu. Bijušās Dienvidslāvijas areālā viņa dzejas un prozas grāmatas ieguvušas
kulta statusu, piedzīvojot atkārtotus izdevumus ne tikai dzimtenē, bet arī Serbijā un
Horvātijā. 2013. gadā par romānu Grāmata par Unu (Knjiga o Uni) saņēmis Eiropas
Savienības Literatūras balvu. Šehičs dzīvo Sarajevā, kur strādā žurnālistikā un raksta
slejas.
No bosniešu valodas atdzejojis Arvis Viguls



nāvi dzejniekiem!
kā lai nosauc kādu, kurš nodarbojas ar dzeju
bohēmists, bītņiks, sociālais parazīts
lūzeris, alkāns, nelaimes putns
viņš pārtiek no honorāriem, viņam nav normāla darba
viņu vajadzētu ietupināt, lai raksta cietuma dzeju
sapņotājs un fantasts, rūgts reālists un nerealizējies vēja grābslis
kurš visu dienu sēž krogā Divi makšķernieki, strēbdams alus putas un nedarīdams neko
augonis uz tehnomaniakālā kapitālisma veselīgās ādas
kuru vajadzētu likvidēt ar ķirurģisku iejaukšanos
būs daudz asiņu, mežonīgas miesas un iekšu
mums ir vislabākie ārsti, kas garantē drīzu atlabšanu
(pārbaudīti ļaudis, cienījami un visi līdz pēdējam valdošās partijas biedri)
instrumenti ir sterilizēti un efektīvi, un nevienam nedreb rokas
iemetiet viņu dzīvē, lai rok grāvjus par divdesmit markām dienā
lai redz, kas ir dubļi un sviedri, un nekādu miglainu metaforu
jo MĒS zinām, kas ir īstenība, cilvēks dzīvo, lai strādātu
viņam jākalpo ģimenei, kolektīvam un savai skaistajai zemei
psihiski nestabils muldētājs, latents mačo, agresīvs un nasks palaist dūres
viņš dzer grāmatnīcā Buybook, sniedz runu, maina pasauli ar vārdiem
viesistabas kreisais, viņš attaisnojas ar kara pieredzi, viņš daiļrunīgi spriedelē
skaistiem vārdiem, harisma neaizsargātām sievietēm
sastaptām naktīs, kad cilvēciskā nolemtība
iegūst miesisku formu
viņam nekad nav naudas, viņš reti ēd un, brālīt, lieto alkoholu bez mēra
kaut sūdzas par sāpēm aknās trīsdesmit trijos
lai viņš labāk palasa svētās grāmatas, atrod «mīlestības un labestības ceļu»
«nost ar narkotikām un alkoholu» vajadzētu kļūt par viņa moto
ilgi viņš neizvilks, ja turpinās šādā garā, viņš beigs kā Dario Džamoņa
MĒS zinām, ko darīt ar tādiem kā viņš
viņš noteikti nav politkorekts, tie dzejnieki vienmēr sapņo par revolūcijām
mēģinādami paredzēt nākotni, lai Dievs stāv mums klāt
viņi jaucas pa vidu Tā Kunga ceļos, šie otrās šķiras nostradami
šie nekam nederīgie ļaudis, mīkstčauļi un egoisti
viņi bakstās debesīs tā vietā, lai radītu bērnus
un gādātu par ģimeni, kas ir mūsu tautas un valsts galvenais pamats
nespēdami savilkt galus ar saviem žēlajiem skricelējumiem
viņi plātās, ka paši ir sava likteņa noteicēji
un spļauj Dievam sejā (piedod mums, Kungs), kas tie vispār par cilvēkiem?
Atdzejotāja piezīme. Buybook — Sarajevas grāmatnīca un izdevniecība, kas laidusi klajā Šehiča grāmatas; Dario Džamoņa
(1955—2001) — bosniešu īsprozas rakstnieks.



nepanesamais esības vieglums
tas ir patiešām briesmīgi dzīvot pašam savā ķermenī
vienmēr tajā pašā matērijā kas lēnām eksplodē uz iekšu
būt aizslēgtam aiz paša lūpām
iespiestam starp atslēgas kauliem
ar acu āboliem kas ierobežoti skatīt vienmēr tās pašas ainas
staigāt un izpildīt automātiskas darbības
aizsmēķēt cigareti vai atvērt skumbriju konservus
atdoties fizioloģijai kas mūs padara par patētiskiem radījumiem
gravitācijas dēļ mēs izskatāmies pēc novecojušiem embrijiem
varbūt smadzenes patiešām ir galaktiski milzīgas
tomēr tās veidotas no mīkstiem audiem
es apstājos pie Erste Bank spoguļstikla
man palika nelabi no savas sejas
izmocītas un garlaicīgas pat nedaudz nemierpilnas pateicoties
kapitālisma ideoloģijai kas grib modelēt manas emocijas
no debesīm laidās lejup hipnotizēti pterodolāri
es izaudzēšu ūsas kā Lī van Klīfam
nomainīšu identitāti kļūdams piemēram par Gregoru Zamzu
no maniem pleciem izaugs spārni
es draudzēšos ar zirnekļiem
vai tas ko saucam par cilvēku
pārfrāzējot Šekspīru
joprojām nebūtu bez jēgas
jebkurā citā vārdā saukts



es neesmu cilvēks no Sarajevas
Sarajevā
aprīlis patiešām ir nežēlīgākais mēnesis
kad fantastika un šausmas sajaucas ķermeņu tvaicējamajos traukos
gari karājas gaisā, literārās šizofrēnijas gari
tikai tos tev būs ievākt, šos skumjos visuma ogu ķekarus
par kuriem maksāsi ar savām asinīm
Bistrikā un Kovačos namus ieskauj augsti žogi
bet cilvēku dvēseles ir atvērtas kā osmaņu mošeju kupoli
gaiss ir ass kā mirušo mēness
sarunās krogos karš nekad nebeidzas
divīzijas pārvietojas starp alus kausiem
tiek runāts par serbiem, musulmaņiem un horvātiem
par slepkavām un upuriem
simtreiz apstiprinātā «patiesība» tiek svērta nanogramos
jo episkais vēstījums ir sarkano asinsķermenīšu auglis
ja Brazīlija ir valsts ar lielāko futbola tiesnešu skaitu pasaulē
tad šī ir viltus filozofu un mizantropu zeme
par spīti visam, kas mani iztukšo un jauc prātu
es joprojām piedalos tavā mītradē
Sarajeva, tu neesi man devusi neko
izņemot savu dzeju
Atdzejotāja piezīme. Bistrika un Kovači — Sarajevas rajoni.

kad es pirmo reizi ieraudzīju cilvēka galvaskausa gabalu
man bija divdesmit divi
mēs tikko bijām nonākuši uz kaujas līnijas
decembris bija atnesis sausu ziemu
salnas klātās lapas
gurkstēja zem zābakiem
uz kazu iemītas takas es ieraudzīju
dažus asins pilienus
un cilvēka galvaskausa gabalu:
no ārpuses matu velēna
iekšpusē grubuļaina virsma
gļotaina un līdzīga Mēness virsmai
tas bija viss kas uz šīs zemes palicis
no Saviča Seduana



zaļās miera armijas
augos ir tik daudz askētisma
atšķirībā no dzīvniekiem
kas ir raudulīgi un visvairāk līdzinās cilvēkiem
ir atklāts, ka arī augi spēj sajust sāpes
un tie aug ātrāk un labprātāk, ja tiem atskaņo klasisko mūziku
par spīti tam cilvēki ar prieku lieto uzturā ēdienus no zaļumiem
vēl neviens nav nodibinājis augu aizsardzības līgu
un neviens nav pārstājis dzert ūdeni, lai gan pierādīts, ka tam ir atmiņa
man riebj «pūstošo» Rietumu liekulība
kas būvē klīnikas traumatizētiem mājas mīluļiem
un bauda modes skates kaķiem un suņiem
ietērptiem Versace un Prada modelētās drēbēs
kamēr puse cilvēces dzīvo ar dolāru dienā
augos ir tik daudz askētisma un cienības
tikai tie spēj saules starus
pārvērst par tīru skābekli un saldiem augļiem
un, kad uz zemeslodes pārstās pukstēt pēdējā cilvēka sirds
augu lapotie karogi plīvos kapu klusumā
katrs zāles stiebrs ir apveltīts ar Mahatmas Gandija dvēseli



Mirogoja
es dzīvoju pilsētas centrā
šeit garlaicība ir filigrāns produkts
dienas lielākais notikums ir šāviens no Lotrščakas torņa pusdienlaikā
liekas, vienīgi tirgus laukumos rit dzīve
bet kāda gan bauda skatīties uz mirušiem augļiem kastēs
valūta ir stabila un cenas aug vienīgi Adrijas tūrisma sezonas sākumā
augstas cenas ir dzīves stils
ja garlaicību varētu pārdot
es uzbūvētu sev debesskrāpi, kur bāzētos
garlaicības korporācija
tādēļ ļaudis strādā kā skudras
jo augstas cenas ir dzīves stils
un viņi klanās Rietumu naudas Manitū
šeit pat panki nēsā labākus zīmolus nekā es
varbūt tas «tādēļ, ka esmu bosnietis»
alkoholiķi izdiedelē kunu vai divas, lielākoties klusi un nemanāmi
kā «Urālu sniegotās virsotnes»
es skatos televīziju nepārtraukti
sekoju līdzi visām jēlajām amerikāņu komēdijām
gan tām, kas domātas tuklajiem cilvēkiem, kā Roseanne
gan tām, kas intelektuāļiem, Frasier
bet vislabāk man patīk Zvaigžņu ceļš: Enterprise
lai gan kapteinis Ārčers vairāk līdzinās Teksasas reindžeram
vismaz tur viss ir izdomāts un kūsā no dzīvības un spriedzes
man bail, ka zaudēšu humora izjūtu
vērodams, kā platānu lapas krīt un rūpīgi sakārtojas
precīzās rindās puvuma mauzolejos
attālinoties no centra, trokšņi un nabadzības līksmība
sludina īsto dzīves garšu
Mirogoja ir poētiskākā pilsētas daļa
apjozta karaliskiem mūriem
efeju čūskveidīgie zari tur mēra
laika plūdumu un zīmē Ādama mirušo koku
ēnainās arkādēs nav vietas garlaicībai
tā ir miegainības un grūtsirdības impērija
tur es jūtos kā mājās
ja gribi iepazīt pilsētu
sāc ar tās kapsētu
Atdzejotāja piezīme. Dzejoļa darbība noris Zagrebā; Mirogoja — slavena Zagrebas kapsēta; Lotrščakas tornis — 13. gs.
tornis Zagrebas vecpilsētā, no kura katru dienu pusdienlaikā tiek raidīta lielgabala zalve; «Urālu sniegotās virsotnes» — citāts
no serbu dzejnieka Miloša Crņanska dzejoļa Sumatra.



dzeja

Māris Salējs
Acs brīnās

Kreptes un tehnisko prasmju pārpārēm gana, lai dzejoļos kārtīgi izārdītos. Pašmāju
un pasaules dzejas kopaina noteikti pietiekami pilnīga, lai pie mums veidotu un
vadītu poētisko avangardu. Bet Māris Salējs, šķiet, itin nemaz nav konstruētājs un
manifestētājs. Lirisms nevis kā ērta izvēle vai, gluži pretēji, pretbalss laikmetam. Bet
gan vienīgais veids, kā runāt godīgi un pa īstam. Tāpēc tik precīzs un savā vietā viņa
dzejā izdodas katrs vārds.

***
dzirkstele izkoda drēbi

tika līdz miesai. un sadzēla ādu
ēnā pie manis tikko manāma drebi
un neteic par sevi ne vārda

sarkana asins zem ādas
sarkana nosūrst saule
aizlijusi aiz zemes tumšajā krēslas sālī
atnāksi atkal pie manis pēc gada
tikko būs nopļauti dzelteni vāli

tikko būs noarti melni līdz elkonim lauki
un izkosti sarkani pēdējie pamales meži

atnāksi. nāve stāvēs
kā nolēmēta un netiks uz priekšu ne soli

palēkdamies aizvien tuvāk pa salušo lielceļu dunēs
tavas kājas nejauši aizķertais olis



***
bet nāc. bet vārdos seko man

līdz sienai kurā atduras it visi stari
un kas par to — cik skaistas gaismas

met un kādas ēnas zīmē
acs brīnās

plešas neveras
tu esi netverams
tu arī brīnies

***
jau sen jau smaržo
paaugušies slapjie koki
pilot lapotnēs uz leju spožām lāsēm
un neatstājas jautājums
par sniegu...

jau balts deg decembris
uz ielām aukstā iekārē
vai tāpēc elpa mutuļo
un gaist...

...bet laiks tos dubļus
izbrist tevi noskūpstīt
un pērt ar pūpoliem
lai visa gulta pilna
jo saules vilnis telpu
pārņēmis un skalojas
līdz griestiem

...un tavu muti zīmogot
ar savu līdz pat zaļai
dzīlei gaismas patrepēs
starp rudām kamenēm
kur klaiņo balss
un nenojauš cik smagi
smaržo dzīve...



***
mēs vēl nedzimušie rudens pievārtē

bet jau gruzdošas vasaras vilnī
dzīvi palikušie un neskartie
tikai nojaušam tālo svilumu

pieveram acis uz satriektiem locekļiem
uzņemam ziņas kā rūgtas zāles
mēs — no tumsas zariņa noceltie —
kur nu lidosim? kādās tālēs?

taupīgi vārdi. un taupīgas dienas
staigā pa šķēpeļu saarto zemi
uzlūko malā pavilktās miesas

paši no zemes. un paši mēmi
sāpju kņadā nevienas dziesmas
elpā zilganas piemiņas plēnes

Tēvam
pa kārtai. vārdam. krūšu vidū pārdeg
paliek dardedze pār ikdienu un darbs

pa kārtai viss pa kārtai. tauriņi no tārpiem
ledutiņš no ūdens. skaties rudens klāt

tu to vari nezināt. jo nāve
nenāks tad ja nezināsi. tātad

zini. tagad zini. nu jau klāt

mēs ap tevi stāvam
snieg un sāp

***
skaties pa mirušo dvēseļu lodziņu
kur pavīd viņas matu sprodziņa

cilvēki nāk iet birst peklē
bet acis joprojām to gaismu meklē



vēl vienu reizi — tāpat — uz šo pusi
viņa izsūta savu balsi. to kluso

lai tu atminētos. pavisam. pagalam
zvaigzni uz pieres. vilnī. starp zālēm

starp pienu dvesošu neesību:
«pieskaries. tā es tevi gribu

pieskaries. zinu ka viss jau par vēlu
zinu un ceļos un neatvēlu

nevienam citam pie tevis nākt...»
saplīst uz pusēm loga vāks

***
visa dzīvība
vienā pirkstā

kā pamāšu
tā aizies dzirkstele

un izgaismos nomales
kuras jau tumsā

nosāpēs viens divi trīs
sīkumi un tu

mēs mūsu pašu
nopelnītā pasaule

kā uz vakara palodzes
monēta
zeltaina



***
iestājies klaudzinātājs. iestājies cilvēkveidīgais maigums

pastiprinājies sārtais. un koks ir apdzēsis zvaigzni
dzirdat kā naktīs pa spolēm

tinas diegi. no vienas pie otras
pie trešās. un nebeidz

gaiss kļuvis svešāks. šķiedra sasalst
zem pirksta. un kad tu piespiedīsi
čirkstēs

skaidrs. smalkāk vairs nevar
arvien dobjāk. skan klaudzinātājs
nāk dedzinātājs. pieliek lāpu

kūst forma. un izlīst pa visu tavu vārdu
pēdējais plankums skaistuma

***
kritušo ābolu smarža.
tev vēl bija tavs vārds
tagad kad naži vāžas
pār visu kas sulīgs un gards
kritušo valodu smaržā
neviļus atmirgo vārs
atguvis bērnības balsi
vēlās vasaras gals...

savādi. visam par spīti
dzīvība tomēr nes
projām to puteklīti
kurā dzīvojam mēs
sulīgās smaržas skarti

kritušo pasauļu smārds
ir tikai citi vārti
citādi izteikts vārds



***
un es noglāstīšu tavus nebūtiskos matus
ar savu tikpat nebūtisko roku
un viss būs skaists bet nebūtiski sāpēs
zem kreisā krūšu gala sirds
un spīdēs gaisma
tikpat rāmi it kā nebijusi
nekad pirms tam pirms mūsu elpu ziemas
elpu marta
čukstu sniegpulksteņa

***
Vairs nav nekādu sāpju
tev maza rudens sirds
uz sārtām lapām kāpju
un aizejošus dzird

pār mūsu galvām putnus
ko tie tik dikti kliedz?
ka viss ir neatceļams
mēs zinām. lēnām snieg

un gaismas josla plata
uz mūsu pusi iet

***
pasaule izverd lapas

kokus putnus
un — visbeidzot —
tiekot cauri mežam
parādās pilsēta. vai
arī ne.
 
tikai sēņotāji liecina
ka kaut kur tepat
ir. čir. vir.
spudūkš



***
tu taču zini —
vējš kokos. klavieres šķūņos
un milzīgas alkas dzīvot

gluži kā tas mākonis
izpleties debess pamalē
lēni ducinot piezibsnī tāli

un tad var vēl sentimentālāk:
ieiet iekšā pie taustiņiem
un uzsist do vai vēl
ko banālāku

un tad domāt kāpēc saule tā laizās
gar zeltītām pagalēm

malkas grēda un mākoņu
grēda caur dēļu šķirbām

un debesu šķidrais zilums
jumta caurumos

ozianna! o
dzīvot



intervija

Jēgas mirklis ir tik īss
Arvja Vigula saruna ar Edvīnu Raupu

Ar dzejnieku Edvīnu Raupu, kura tulkojumā gada sākumā iznācis ievērojamā basku rakstnieka
Karlosa Martina Santosa romāns Klusuma laiks, tiekamies Pārdaugavas dzīvokļa virtuvē. Tā izrādās
ideāla vieta sarunai par viņa biogrāfiju, kurā atklājas gan kāda mazāk zināma un pārsteidzoša epizode
dzejnieka dzīvē, gan viņa domas par nejaušības lomu un tiem brīžiem, kad mums ļauts ieraudzīt jēgu.
Tās meklējumi Raupam vienmēr šķituši svarīgi ne tikai mākslā, bet arī eksaktajās jomās un filozofijā.
Viņš ir ne tikai kaislīgs dzejnieks, kurš kopš debijas 1991. gadā ar krājumu Vēja nav fundamentāli
paplašinājis latviešu dzejas robežas, bet arī pateicīgs intervējamais, no kura atbilde ilgi nav jāgaida.
Ārpus diktofona dzirdīgās auss paliek stāsts par to, kā reiz Madridē Jehovas liecinieki, solīdami
spāņu valodas kursus, gandrīz savervē dzejnieku savās rindās, bet no iestāšanās klosterī Francijā viņu
paglābj tikai bailes no tā, ka no turienes nevarēs tikt ārā. Tomēr, kā jūtams mūsu divarpus stundu ilgās
tikšanās laikā, par eremītu Raups nav kļuvis, bet, tieši otrādi, meklē jēgu arī tālu ārpus literatūras
robežām. Pēc dažām dienām kā sarunas atbalsi e–pastā saņemu dzejoli, kas pievienots intervijas
tekstam.

Edvīns Raups. Patiesībā man grūti iesākt runāt, jo katrā intervijā jāizšķiras, vai tā būs tava
grēksūdze — kā pie psihoanalītiķa. Lai izstāstītu kaut ko tik sarežģītu un individuālu kā mākslas
tapšana, protams, bez psihoanalīzes galā netikt. Bet, no otras puses, kā es, pieaudzis cilvēks būdams,
varu otra cilvēka priekšā sevi analizēt? Tā kā vairāk esmu balstījies empīriskajā pieredzē, nevis
teorijā, viss, kas noticis manā emociju un intelekta pasaulē, asociatīvā formā jau ir uzrakstīts. Mans
vienīgais attaisnojums — man ir 52 gadi. Jaunībā man nepatika runāt par sevi, jo biju pārāk aizņemts
ar dzeju, bet nu retrospektīva ir iespējama.

Reiz Dzejas dienu almanahā izlasīju kādu tavu dzejoli bez virsraksta, tam bija viena vienīga
rinda — «Es jutu, ka rīts ir pret atskaņām» —, un nodomāju: kāds burvīgs — mīklains un
noslēpumains — dzejolis! Tikai vēlāk no almanaha sakārtotāja Kārļa Vērdiņa uzzināju, ka
noticis pārpratums un ka tas nemaz nav bijis iecerēts kā dzejolis, bet nejauši nosūtīta iesākta
un, iespējams, nekad nepabeigta teksta pirmā rinda. Saki, cik liela nozīme tavā dzīvē bijusi
nejaušībai?

Viss mans mūžs ir apaļa nejaušība. Par piedzimšanu gan nezinu, bet viss pārējais, kas noticis pēc
manas dzimšanas, ir absolūta nejaušība un kaut kāda noslēpumaina, iekšēja jauda. Esmu daudz par to
domājis, mēģinājis izskrubināt no filozofu darbiem. Vai tiešām dzīve ir tikai nejaušība? Un te mēs
nonākam pie jēgas jautājuma. Ja viss ir nejaušība, tad jēgas nav, ja neņemam vērā estētisko aspektu,
kas manā dzīvē bijis brīnišķīgs — piepildīts un jēgpilns. Labi, nesanāca no manis kombainieris, bet,
ja es būtu nelaimīgs kombainieris visu mūžu, tad labāk vienu dienu esmu laimīgs dzejnieks.

Tātad konflikts starp dzeju un dzīvi pastāv?
Šāds konflikts pastāv, bet — vai inženiera vai grāmatveža darbs nenonāk konfliktā ar viņa dzīvi?

Ja laika gaitā izrādās, ka man nebija lemts nekas cits, izņemot dzeju, tad šis konflikts ir kā milzīgs
pluss. Tas neļāva apstāties, dzīdams uz priekšu, lai meklētu atbildi, risinājumu. Lai gan pēc dabas



esmu gana sentimentāls un romantisks tipāžs, man ir absolūti racionāla, pat matemātiska pieeja
daudziem jautājumiem, un tas varētu likties neparasti. Un mani kā matemātiķi vienmēr ir nodarbinājis
jēgas jautājums. Jau agri sapratu, ka mūsu dzīves vienādojums «dzimšana+dzīve=nāve» mani
neapmierina jēgas nozīmē. Varbūt tagad, būdams vecāks, es sāku saskatīt nāvei jēgu. Varbūt tieši
konflikts starp mākslu un dzīvi arī bijusi dzīves jēga, kurai vajadzēja novest pie atrisinājuma, kas
manā gadījumā ir dzejolis. Tagad rakstu daudz retāk, bet, ja izdodas kaut divas veiksmīgas rindiņas
dienā uzrakstīt, es zinu, ka šai dienai bijusi jēga. Paradoksāli, jo esmu diezgan pragmatisks — zinu,
kas ir nauda un kādēļ tā vajadzīga, bet uztvert naudas pelnīšanu kā jēgu es nevaru.

Vai nav bijis bail, ka radošais impulss kādā brīdī varētu pazust?
Protams, ir bijis bail, un arī šobrīd ir bail, jo, kā jau teicu, vairs nav kā jaunībā, kad dzīvoju ar

īpašu intensitāti. Piemēram, man ir 25 gadu vecumā rakstīts dzejolis krievu valodā ar nosaukumu
Жизнь прожита, мне 25... (Dzīve nodzīvota, man 25..., publicēts A. Zapoļa sastādītajā latviešu
autoru krieviski rakstīto dzejoļu antoloģijā Latviešu/krievu dzeja (Neputns, 2011, 260. lpp.) — red.)

Gan Mandelštamam, gan Cvetajevai ir dzejoļi par to, ka dzīve nodzīvota jau 16 gados.
Viņi jau arī dzīvoja tādā radošā intensitātē, ka ar prātu liekas — tas tik ilgi nevar turpināties, viss

vibrē. Esmu sevi salīdzinājis ar transformatoru būdu. Es baidījos, ka varētu pārsprāgt. Es pat
necerēju, ka tas beigsies un es palikšu dzīvs. Tagad tā arī mēdz notikt, bet epizodiski. Vairs nav tās
nepārtrauktās staigāšanas vienu centimetru virs zemes. Tas ir beidzies, un labi, ka tā. Nav nemaz tik
maz uzrak-stīts, un, ja no tā kāds kaut ko sapratis, — paldies. Visgrūtākais ir atrast sevi, savu burtu
kombināciju, un, kad esi to atradis, vari tajā grūst lavīnām iekšā, un, jo vairāk, jo labāk sanāk. No
enerģētiskā viedokļa es biju ļoti aktīvs. Tas man arī palīdzēja izturēt milzīgo garīgo slodzi — es
daudz sportoju, pastaigājos pa mežu. Mežs man šķiet fantastisks, jo tur, kur esmu dzimis, Siguldā,
Gaujas krastā, bija mežs. Tagad tur ir pludmale, bobsleja un slēpošanas trases. Kur tagad ir betons un
panorāmas rats, tolaik bija pļava, kur man zaķi skrēja biksēs, kad ziemas naktī slēpoju. Vilkme pie
dabas atgriezās nesen. Ja pietrūkst iedvesmas, enerģētiskās plūsmas, atliek nedaudz palikt klusumā,
absolūtā vientulībā ar mežu, un pēc tam vari atgriezties mājās četrās sienās. Varbūt tieši šis kontrasts
ir nepieciešams.



Edvīns Raups ir latviešu dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs. Spilgti un ietekmīgi pārstāv latviešu jaunās poētikas strāvojumu,
kas aizsākās pagājušā gadsimta 90. gados. Sešu dzejas krājumu autors. Saņēmis Klāva Elsberga prēmiju (1990), Raiņa un
Aspazijas fonda balvu (1995), Dzejas dienu balvu (2003), Literatūras gada balvu (2008), O.Vācieša prēmiju (2009) un citas
balvas. Foto — Kristaps Kalns

Studijas Politehniskajā institūtā varētu izskatīties pēc mēģinājuma ierobežot staigāšanu
centimetru virs zemes.

Bet bija tieši pretēji. Iestājos studēt tādā specializācijā kā pusvadītāji un elektrovakuuma aparātu
ražošana. Smalka specializācija saistībā ar kosmosa kuģu celšanu. Rūpnīcā VEF bija nodaļa, kas
strādāja kosmonautikas sfērā, un bija vajadzīgi speciālisti. Es aizgāju uz atvērto durvju dienu un
ieraudzīju, kā darbojas pusvadītājs. Biju šokā, tik patīkami pārsteigts par kaut kā tāda iespējamību.
Teiksim, divi elektroni iet uz vienu pusi un atpakaļ netiek, un tikai trešais tiek atpakaļ. Un to nemaz
nevar redzēt, tas izpētāms vienīgi ar smalkiem mikroskopiem. Tajā laikā par kvantu fiziku daudz
nerunāja, tas, ko mēs zinām šodien, jau ir pavisam cits līmenis. Es meklēju atbildi un izvēlējos šādu
pragmatisku specialitāti tieši tāpēc, ka man interesēja jēga, kuru neredzēju savā tābrīža garīgās
attīstības līmenī. Man interesēja fizikas un augstākās matemātikas noslēpumi. Vidusskolā mācījos
padziļinātās matemātikas klasē, kur nedaudz pieskārās arī integrāļiem un citām augstākās matemātikas
lietām, kas mani ārkārtīgi fascinēja. Likās, ka tur iespējams nonākt pie atbildes. Jēga ir viens no
centrālajiem jautājumiem, kura dēļ vispār rakstu. Tādēļ neesmu spējis noturēties vienkāršākā dzīves
modelī. Man vienmēr interesējusi noslēpumainā dzīves puse. Fizikas un augstākās matemātikas



noslēpumi man ir tikpat interesanti kā mākslas un garīgās pasaules noslēpumi, jo tajos es nojautu
atbildi. Tāpat kā jebkurš dzejnieks vai mākslinieks — viņš zina atbildi un meklē, kā to pateikt. Tā ir
milzīgā atšķirība starp filozofu un māk-slinieku. Man ir tāda līdzība. Iet pa ceļu filozofs un ierauga
kaut ko pilnīgi jaunu un neparastu, un nodomā: «Kas tas tāds ir? Kas tas varētu būt?» Pa to pašu ceļu
iet dzejnieks un, ieraudzījis to pašu, nodomā: «Es zinu, kas tas ir, bet — kā lai to pasaka?» Tā ir
fundamentāla atšķirība.

Vai joprojām interesējies par eksaktajām jomām, lasi attiecīgo literatūru?
Šī tēma ir ļoti aizraujoša. Šodien es galvenokārt lasu dažādas filozofiska un zinātniska vai

populārzinātniska rakstura grāmatas, esejas, jo man joprojām ir interese meklēt. Lasu arī
daiļliteratūru, bet, tā kā daudz tulkoju, galvenokārt lasu saistībā ar to, kas jātulko. Īsāk sakot,
profesionālā rutīna. Tas ir citādi nekā jaunībā, kad visu burtiski apriju. Mana lasīšanas prakse ir
minimāla. Labprāt paņemu kādu valdzinošu tekstu, piemēram, Rīdigera Safranska Nīčes biogrāfiju.
Bet reizēm es tā ieeju tekstā, ka gribas to nolikt malā un pašam sākt domāt un rakstīt, risināt izvirzīto
problēmu. Tomēr apgūt filozofiju teorētiskā līmenī man nav bijusi interese. Turklāt mūsdienu
filozofija ir ļoti segmentēta un specifiska. Kamēr filozofija nepārkāpj dzīves vai eksistenciālisma
robežas, tā man nav tik interesanta. Arī literatūras teorija, ar kuru mēs, dzejnieki, saskaramies,
nedaudz ir tā pati filozofēšana.

Pēc Politehniskā institūta tu nonāci armijā. Tas bija Kazahstānā?
Jā, pie Ķīnas robežas. Viss notika ļoti sarežģīti, bet arī skaisti. Armijā aizgāju, jo viens no

maniem diviem tuvākajiem draugiem izdarīja pašnāvību, bet otrs aizgāja armijā, ko darīt nolēmu arī
es. Mans stāsts ir savāds. Es reizes trīs četras gāju uz kara komisariātu un lūdzu, lai mani iesauc.
Kamēr puiši tajā laikā tradicionāli dzēra tabletes, lai izvairītos no dienesta, mani kā sekmīgo nelaida
un nelaida, līdz beigās pateica: «Tad dabūsi, ko gribēji!» Bet nav ļaunuma bez labuma. Armija bija
smaga pieredze, jo īpaši no fiziskā viedokļa, arī no psiholoģiskā, jo izgāju cauri «ģedovščinai».
Tomēr cilvēkam dažreiz raksturīgi atcerēties to labāko, lai gan Ernesto Sabato teicis, ka cilvēkam
raksturīgi atcerēties visu slikto, bet teikt, ka senākos laikos bijis labāk nekā šodien. Visspilgtāk manā
atmiņā palikušas trīs vai četras naktis zem klajām debesīm stepē, kad mūs divus izlūkus atstāja vienus
pašus ar sauso pārtiku, rāciju un pilnu ekipējumu, un mums pašiem bija jānodrošina sava eksistence.
No akmeņiem un kamieļu mēsliem mēs izveidojām ugunskuru. Gulējām uz zemes un skatījāmies
debesīs. Vispār apbrīnojami, ko man dzīvē izdevies piedzīvot. Vai tev ir jautājums par to, kā es
braucu uz Čečeniju medīt bijušo Gruzijas prezidentu Zviadu Gamsahurdiju?

Nav, bet pastāsti!
Šis fakts no manas biogrāfijas pazudis pilnībā un ne tikai pārnestā nozīmē, bet arī tiešā.

Gamsahurdija bija visai odioza personība, kurš salecās ar visiem — gan gruzīnu opozīciju, gan
Maskavu, un viņu meklēja no abām pusēm. Viņš slēpās Groznijā. Es izdomāju projektu, kuru
atbalstīja avīze Labrīt, kurā strādāja Viktors Avotiņš. Tas bija traks laiks [1993. gads]. Pārmaiņas vēl
noritēja pilnā spēkā. Zviada tēvs Konstantīns Gamsahurdija bija ievērojams gruzīnu rakstnieks. Man
bija zināmas rekomendācijas un plāns — braukt un atrast Zviadu, lai parunātos par viņa tēvu.
Groznijā jau bija jūtams kara priekšvakars, visi staigāja ielās ar automātiem kā ar slotaskātiem rokās.
Apmēram pēc desmit dienu meklēšanas es viņu atradu. Es iepazinu tos Čečenijas valstsvīrus, kas
tagad jau miruši, diezgan labi iepazinos ar Ministru kabinetu. Un kādā no neskaitāmajām reizēm, kad
gāju diedelēt tikšanos ar Džoharu Dudajevu, lai viņš man atklātu šo valsts noslēpumu, izdevās viņus
pārliecināt. Beigās es Gamsahurdiju sastapu. Viņa sieva cepa man pankūkas, un mēs ilgi runājām,



kamēr viņš pa radiotelefonu deva pavēles saviem spēkiem Abhāzijā, kur tieši tobrīd norisinājās
karadarbība. Bet pēc Čečenijas man uz mēnesi bija jābrauc uz Spāniju, un, kad atgriezos, mans
dzīvoklis bija aplaupīts. Nozagtas bija tikai četras piecas kasetes ar šo sarunu ierakstiem. Bija
skaidrs, ka uzdarbojušies informēti cilvēki.

Cik saprotu, uz Spāniju devies, uzaicināts piedalīties diplomātu kursos. Kādēļ tomēr no šādas
karjeras atteicies?

Šī epizode arī bija absolūta nejaušība, bet pēc sarunas ar ministrijas darbiniekiem sapratām, ka
nederam viens otram. Es nespēju atteikt laipniem cilvēkiem, kas mani uzaicināja. Bet laikam viens no
racionālākajiem soļiem manā dzīvē, kas nebija nejaušība, bija lēmums atteikties no šī piedāvājuma.
Es devu sev vienu nakti, lai izlemtu. Apdomājos un atteicos. Varbūt būtu kļuvis par kādu ierēdni ar
stabilu algu, bet tas bija tas laiks, kad Raups bija Raups — viņš bija traks un rakstīja dzeju uz
papīrīšiem un tramvaja biļetēm.

Bet pirms tam tu mācījies spāņu valodas kursos. Vai patiešām arī tā bija nejaušība?
Tas bija viens no visnejaušākajiem gadījumiem manā dzīvē. Tikko biju aizgājis no Svešvalodu

fakultātes angļu valodas un literatūras nodaļas [1988. gadā], bet svešvalodas mani joprojām
interesēja. Tolaik bija svešvalodu kursi, kur varēja izvēlēties vienpadsmit vai divpadsmit
svešvalodas. Kāds mans draugs nolauza sērkociņu, un notika lozēšana. Tā sagadījās, ka man jāmācās
spāņu valoda.

Vai neesi domājis par to, ka, ja tu būtu piedzimis citur un rakstītu kādā plašāk runātā
valodā — pat nevajadzētu tik izplatītu valodu kā spāņu —, tavai dzejai būtu daudz lielākas
iespējas iziet pasaulē?

Tas jau ir loģiski racionāls jautājums, par kuru esmu domājis. Varbūt es brauktu ar melnu
mersedesu, bet kāpēc man tas vajadzīgs?



Edvīns Raups
 
*
šķīsts pilnmēness
rati un bēres

 
neviens tev neseko
klusums un mežs

 
ko šeit glabā? —
vārdu uz mēles

 
ko tev, vienīgā,
taupīju es...

Ar dzeju nodarbojoties, ar mersedesu tāpat nebrauktu.
Jā, bet esmu iztulkojis visas Koelju grāmatas. Ja es būtu to paveicis angļu valodā, iespējams, būtu

pat divi mersedesi. Krievu kolēģis, kurš Koelju tulko krieviski, man pārsteigts jautāja, ar kādu mašīnu
es braucu. Tāda ir materiālā puse, bet man tā ir bezjēdzīga domāšana. Man vienmēr bijis svarīgi
izstāstīt sevi un to, ko redzu. Te, protams, var spriest par to, cik milzīgas priekšrocības ir mūzikai vai
glezniecībai. Tas ir dabisks verbālās mākslas šķērslis. Tāpēc mazām nācijām savi lielie dzejnieki
būtu vairāk jāatbalsta. Taču — jo spilgtāks dzejnieks, jo mazāk viņa darbus iespējams iztulkot. Mēs
pat nenojaušam, kāda patiesībā ir mūsu dzeja tulkojumos svešvalodās. Nevajag aizmirst, ka rakstu
mākslā valoda ir tikai spožs, cilvēcisks instruments, ar kuru nav iespējams mainīt visu pasauli, bet
tikai sevi. Mākslinieks neizbēgami ir liels egocentriķis, kurš spēj radīt tikai saskaņā ar savu dabu,
nevis kādam citam par prieku. Ja to izdodas īstenot un vēl atrodas kaut vai daži kolēģi, kas tevi



saprot, tad pavisam labi.
Bet literatūra un kultūra mūs tomēr padara labākus? Ne tikai šos dažus kolēģus.
Kultūra ir kā starpslānis, kā milzīgs dūnu spilvens, kas glābj civilizāciju. Tas ir jautājums par

brīvo gribu un saprātu, jo cilvēks savu prātu izmanto, lai izdomātu, kā efektīvāk nogalināt, lai iegūtu
gaļu un seksu. Ja nav kultūras, mēs attīstāmies tikai šādā primitīvā līmenī. Kultūra ir kā milzīgs
spilvens, kas nosmacē primitīvos instinktus. Tie saglabājas kā sugas īpašība, bet kultūra ļauj
attīstīties virsvērtībai, kas nevienai citai radībai nav pieejama. Mēs sevi būtu iznīcinājuši jau
vairākas reizes, ja nebūtu mākslas. Tādēļ diskusijas par kultūras vajadzību ir diezgan bezjēdzīgas.

Kad publiskajā telpā pie tādām nonākam, piemēram, par sāpīgo finansējuma jautājumu,
mani pārsteidz, ka patiesībā tā ir vienvirziena diskusija, jo no pretējās puses neskan nekādi
vērā ņemami argumenti, tikai skaitļi. Vai tev nešķiet, ka Latvijā joprojām nav izveidojusies
diskusiju kultūra?

Latvijā, tāpat kā citās mazās valstīs un sabiedrībās, pastāv raksturīga problēma, ka mūsu ir pārāk
maz, lai mēs vienmēr varētu būt objektīvi paši pret sevi. Mēs pat gribēdami bieži nevaram nonākt pie
tāda diskusiju līmeņa, kāds pastāv pasaules lielajās pilsētās. Mēs pārāk labi cits citu pazīstam, līdz ar
to iestājas cilvēcisko attiecību problēma, un pie tā mēs nedaudz arī apstājamies. Nereti, skatoties
diskusiju raidījumus vai intervijas, man ir kauns par demagoģizēšanu, intervējamā dzīšanu stūrī, lai
iegūtu reitinga specefektu, tur nav patiesības izzināšanas. Nav daudz cilvēku, kas spētu pateikt ko
lietišķu par patiesību, lietas būtību. Nesen portālā Satori lasīju diskusiju par Ainas Rendas grāmatu
Himna, tā bija viena no sakarīgākajām diskusijām, lai gan šķita par īsu. Līdzko runātāji pieskārās
tēmai, kas interesē mani, diskusija noslēdzās. Reizēm labi redzams — kad beidzas iepriekš
sagatavotais, pārdomātais teksts, cilvēks sāk domāt par tēmu un spēj to risināt uz priekšu, nonākt pie
viedokļa. Izteikšu komplimentu Ivaram Ījabam, kurš prot domāt uz vietas. Lielisks teorētiķis.

Ko domā par Rendas romānu?
Vai morāls egocentrisms spēj sagraut visu sabiedrību? Vai tava individuālā laime ir augstāka par

sabiedrības interesēm? Tas vienmēr bijis domājoša cilvēka diskusijas objekts. Protams, šai sievietei
bija ass prāts, un viņai lieliski izdevies šīs problēmas formulēt, lai gan, manuprāt, viņai tas
veiksmīgāk izdevies filozofiskajos darbos, nevis literārajos. Viņa pati gan apgalvojusi pretējo,
teikdama, ka viņa nav profesionāla filozofe un viņai vieglāk runāt caur mākslas darbu. Bet viņas
atbildes intervijās ir vēl daudz asākas un precīzākas.

Latviešu literatūrā maz bijis tādu darbu, kas risinātu filozofiskus jautājumus šādā veidā kā
Renda. Arī dzejā faktiski nav intelektuālas lirikas. Šķiet, viens no retajiem piemēriem, kas nāk
prātā, ir Rainis.

Tas man šobrīd ir aktuāls jautājums. Nacionālajā teātrī būs izrāde Raiņa sapņi (saruna notiek
pirms Kirila Serebreņņikova iestudējuma pirmizrādes — red.), kuras pamatā Raiņa labākie dzejoļi,
kā arī viņa sapņi un brīnišķīgas Jēkaba Nīmaņa dziesmas ar Raiņa vārdiem. Tā kā mana sieva [teātra
zinātniece un izrādes libreta autore Ieva Struka] vēlreiz studēja Raiņa daiļradi, arī man tika savs
labums. Man bija iespēja pārlasīt viņas atlasīto kvintesenci. Jāsaka, Raiņa priekšā es noņemu cepuri.
Agrāk Raiņa dziļās domas tik labi neredzēju, lai gan, protams, jāņem vērā laikmets. Vienīgi brīnos,
cik daudz atkarīgs no skolas — gan šaurākā, gan plašākā nozīmē. Kā varēja iemācīt tādu nepatiku pret
Raini? Un tas turpinās joprojām. Manā laikā, saprotams, bija ideoloģiskie motīvi, kas ieaudzināja
riebumu gandrīz pret visu, pat pret Čaku. Čaku atklāju ļoti vēlu, jo bija skolotāji, kas viņa dzeju prata
saistīt tikai ar Ļeņinu. Tas bija šausmīgi. Kā man, cilvēkam, kuram ārkārtīgi patika dzeja, un Čaks



vispār ir viens no maniem dzejas favorītiem, varēja pret to radīt tādu riebumu? Tas ir nežēlīgi, pat
noziedzīgi. Tas bija pamatskolā, bet vidusskolā, kad sāku domāt patstāvīgāk, es pat nopietni apsvēru
domu kļūt par skolotāju, lai varētu iemācīt bērniem literatūru, jo tad jau biju to iemīlējis pats. Bija
cilvēks, kas parādīja, ka tas ir iespējams. Mūsu skolotāja bija saslimusi, un viņu aizvietoja cita.
Viņas metodoloģija bija pilnīgi pretēja. Ļāva skolniekam fantazēt, izteikt savas domas, nevis vispirms
iemācīja rāmi, kurā viņam jāpeld. Bet šādu cilvēku nav daudz.

Tomēr par pedagogu nekļuvi.
Bet vairākus gadus nostrādāju par dzejas konsultantu Rakstnieku savienībā, kad tā vēl atradās

Benjamiņu namā. Tur nāca jaunieši. Arī kāds pazīstams reperis ieradās uz konsultāciju, un es
baidījos, ka dabūšu pa purnu. Viņš bija tik neapmierināts, kad viņam pateicu, ko domāju. Ar talantiem
ir sarežģīti. Ir cilvēki, kuriem piemīt talanti dažādās atšķirīgās sfērās. Tad ir jāizvēlas, uz kuru pusi
iet. Citādi tev jābūt absolūti ģeniālam visās jomās, piemēram, kā Grebenščikovam, kurš ir gan ģeniāls
mūziķis, gan dzejnieks. Tomēr lielākā daļa šādu cilvēku nespēj izšķirties par labu vienam vai otram
un tāpēc zaudē abus. Pašdarbības līmenī pietiek ar talantu, bet citādi ir jācīnās, lai pārvarētu
paštīksmi par savu talantu. Jo — kas ir talants? Tā ir prasme, bet vēl nepieciešams tas, ko Lorka
dēvēja par duendi, melnajām skaņām.

Bet kā bija, kad pats tiki recenzēts?
Ar konsultēšanos man bija grūti. Visu cieņu visiem, kas atnāca, kad piedalījos jauno autoru

seminārā. Man trīcēja kājas, un neviens no recenzentiem neko nesaprata. Jānis Baltvilks vismaz
atnāca, bet viņš pateica godīgi: es no Raupa neko nesaprotu, tāpēc labāk neteikšu neko.

Bet tagad tava ietekme plaukst un zeļ. Manuprāt, pirms tam latviešu dzeja bija diezgan
caurspīdīga jēgas un nozīmes līmenī, lai gan tur bija zemteksti un caur tiem arī tas, ko
nedrīkstēja pateikt tieši.

Pāreja notika pakāpeniski. Domāju, ka es biju savā laikā un savā vietā. Redzēju, ka mani kolēģi
raksta citādi nekā es, bet nevaru teikt, ka īpaši centos atšķirties. Tas ir robežu laušanas faktors — to
nevar izdarīt apzināti, es vienkārši centos atrast sevi. Un šajā īpatnējā formā es sevi atradu. Kā
mākslinieku mani interesē, kas es esmu, un Zatlera jautājums nemaz nebija tik muļķīgs. (Smejas.)
Mani tas nodarbina jau no bērnības — kas es esmu?

Reiz tu rakstīji, ka mākslinieks zina atbildi, bet, lai to zinātu, jāprot noformulēt jautājumu.
Vai tas būtu tavs jautājums?

Jautājumu ir daudz. Verbālā spēja ir ļoti ierobežota, varbūt tādēļ mēs arī izplūstam garās runās un
pārdomās, mēģinādami noformulēt to vienu vienīgo jautājumu. Ir lieliski piemēri. Tas pats Kants, kurš
ilgi un pamatīgi iztirzā vienu jautājumu. Uzdrošināšanās izpausties ir svarīga, un tā ir liela atbildība.
Mākslinieks zina atbildi, bet viņam jāiet ar visu spēku tajā iekšā, jāatdod sevi visu, lai viņš kaut vai
kripatiņu šo zināšanu spētu parādīt citiem. Var būt dzejolis, kurā tu varbūt nesaproti neko, bet zini, ka
dzejnieks ir trāpījis īstajā punktā. Ja tu sāc saprast katru dzejoļa rindu, tad zūd jēga to lasīt.

Nupat tavā tulkojumā iznācis Luisa Martina Santosa romāns Klusuma laiks (Jāņa Rozes
apgāds), kas pirmoreiz Franko Spānijā izdots cenzētā veidā.

Lasot šo romānu, lasītājs diez vai atradīs tādu režīma kritiku, kādu varētu gaidīt, jo tas ir
intelektuāli sarežģīts darbs. Santoss izvēlējās šādu komplicētu formu tādēļ, ka bija pietiekami gudrs,
lai maskētu protestu. Viņš bija pirmais, kurš tālaika Spānijā publicēja romānu tādā rakstības veidā,
kādu bija atklājis Džoiss un citi modernisti. Viņš bija aktīvs arī politiskajā darbībā, viens no
sociālistiem, kas tobrīd bija aizliegta partija. Piedzīvoja apcietinājumus, kaut arī viņa tēvs bija



militārists, nomenklatūras ierēdnis Franko politiskajā sistēmā. Protams, tādēļ reizēm attiecībā pret
viņu tika pievērtas acis. Piemēram, dzejnieks un prozaiķis Hosē Augustins Gojtisolo bija spiests
emigrēt pat pēc daudz maigākas rīcības. Nākdams no vecās aristokrātijas, viņš bija izstumtais jau no
paša sākuma. Bet par Santosu arī viss nav tik skaidrs, jo viņš gāja bojā autoavārijā. Viss notika ļoti
strauji — vispirms nomira viņa sieva, pēc tam viņš. Traģisks, spēcīgs liktenis.

Kurš tev pašam no taviem tulkojumiem ir tuvākais?
Patiesībā, izņemot bērnu literatūru un Koelju, neesmu nemaz tik daudz tulkojis. Reizēm pēc

tulkojuma izdošanas gribētos ko mainīt, mūsdienās netiek dots tik daudz laika. Nevienu no labajiem
autoriem neesmu tulkojis sakostiem zobiem, izņemot maizes darbus. Man vienmēr ļoti paticis
Borhess, bet teikšu tā — es gribētu Borhesu tulkot vēlreiz, jo tur atrodams īpašs dziļums. Spāniski
viņa darbus izjūtu perfekti, bet, jo dziļāk tu izjūti, jo grūtāk tikt klāt. Līdzīgi kā ar krievu dzeju, kuru
atdzejot ir grūti, jo tu saproti pārāk labi. Varbūt ar kādiem pieciem tulkojumiem būtu pietiekami vai ar
Hulio Kortāsara Klasīšu spēli, jo, ja tu audz līdzi tekstam, agri vai vēlu nonāc pie tā, ka sižets tev
nemaz nav vajadzīgs. Līdzīgi manā gadījumā arī ar dzeju. Es arvien biežāk sastopos ar vārdu
pretestību, jo mēs labi zinām, ka apskaidrība ir mēma. Jēgas mirklis ir tik īss. Tādēļ es arī nekad
neesmu spējis rakstīt pie dabas. Tajā es izjūtu tādu harmoniju, ka vārdi kļūst lieki. Ir bijušas teātra
izrādes, kad eju ārā no zāles, jo nespēju tālāk skatīties, es gribu rakstīt. Tas ir mākslas brīnums, kad
sižets vairs nešķiet svarīgs — tev viss kļūst skaidrs. Ir tikai jautājums, kā to pateikt. Ê



viedoklis
Jānis Šiliņš
Zinātnes rēgs Latvijā

Jānis Šiliņš, vēstures zinātņu doktors, Latvijas Valsts vēstures arhīva eksperts. Pēta
Latvijas 20. gs. sākuma politisko vēsturi, latviešu komunistu un padomju varas
darbību Latvijā 1918.—1920. gadā, kā arī atsevišķus 18.—20. gs. Latvijas kultūras
vēstures jautājumus.

Pirms gada Latvijas Zinātņu akadēmija izdeva akadēmisko rakstu krājumu Latvieši un Latvija četros
sējumos. Vērā ņemamas diskusijas akadēmiskajā vidē, kas būtu tā augstākais vērtējums, tā arī nav
izraisījušās. No kolēģu puses neesmu dzirdējis nevienu pozitīvu atsauksmi par šo darbu. Vai
pamatoti? Varbūt vainojama vēsturnieku un zinātnieku savstarpējā skaudība un skepticisms?

Latvieši un Latvija pretendē sniegt aptverošu priekšstatu par mūsu vēsturi, kā arī ieskatu vairākos
mūsdienu sabiedrībai svarīgos jautājumos. Tomēr tā mudina pievērsties pārdomām par plašāku
tēmu — vēstures un pārējo zinātņu stāvokli Latvijā.

Bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers savulaik uzdeva būtisku jautājumu: «Kas es esmu?» Šis
jautājums ir aktuāls daudziem latviešiem gan personiskā, gan kolektīvā līmenī. Atbildēt uz to nav
nemaz tik viegli. Kaut vai tādēļ, ka var nākties meklēt atbildes arī uz citiem jautājumiem, piemēram:
«Kādēļ es tāds esmu?» Un kas mēs, zinātnieki, īsti esam: sava amata fanātiķi, naivi romantiķi vai
vienkārši liekēži?

Latviešus un Latviju noteikti var uzskatīt par visai precīzu mūsu akadēmiskās vides (labāk
pārzinu humanitārās un sociālās zinātnes) spoguli. Jāatzīst, ka no lielākas distances esam tīri glīti —
ražīgi un moderni, ar pēdējo saprotot gan lietderību (praktiski pielietojami), gan inovāciju. Četri
sējumi runā paši par sevi, 80 autoru, gadiem ilgi pētījumi. Par mūsdienīgumu arī nav šaubu —
krājuma ievadā tiek solīta gan katram svarīgā savas identitātes sakņu atklāšana, gan visas pasaules
akadēmiskās vides iepazīstināšana ar latviešu problēmām (?!), gan angļu valoda (tiesa, kaut kad
vēlāk, citos pētījumos), gan jaunu atziņu apkopošana.

Bet kas notiek, ja speram soli tuvāk spogulim? Izrādās, ka jaunākās akadēmiskās vides atziņas tiek
apzināti iepakotas 80 gadu senā ietinamajā papīrā, par paraugu izvēloties 1930./32. gadā izdotu
krājumu. Diemžēl tas nav vienīgais defekts.

Krājuma ievadā atzīts, ka «ne visi temati pašreiz Latvijā tiek izkopti». «Tā Latvijas vēsturē
nepietiekami izcelta jaunlatviešu un jaunstrāvnieku loma, 1905. gada un Otrās atmodas norises,
Latvijas vide un mazās pilsētas, zemkopība, mežsaimniecība, rūpniecība, jūrniecība kā Latvijas
kultūras faktors.» Te vēl varētu pieminēt latviešu inteliģences ģenēzi 19. gs. sākumā, vācu un krievu



kultūras politiku 19. gs., latviešu strēlniekus, bēgļu kustību, pētījumus Latvijas saimniecībā un
demogrāfijā 19. un 20. gs., nemaz nerunājot par modernākām ikdienas un sociālās vēstures tēmām.

Vai tas ir pārmetums krājumam? Noteikti ne! Būtu dīvaini, ja, nefinansējot zinātni, pētījumi gāztos
kā no pārpilnības raga. Jā, naudas nav. Zinātnei naudas nav jau vairāk nekā 20 gadu. Un, spriežot pēc
nākotnes plāniem, nebūs vēl vismaz gadus piecpadsmit. Iespējams, naudas nebūs nekad.

Diemžēl nabadzība nav vienīgā mūsu zinātnes problēma. Latviešu un Latvijas biezākā sējuma
ievadā lasāms: «Sējuma autori vēlas parādīt procesus to kopējā pozitīvā attīstības gaitā, neuzskatot,
ka rak-stos galvenā vieta būtu bijusi jāvelta noliedzoši nihilistiskai kritikai, kas nereti iezīmējas
mūsdienu Latvijas kultūrtelpā.» Tātad uzdevums ir «pozitīvi» un nevis objektīvi atspoguļot pagātnes
un tagadnes problēmas! Atmetot objektivitātes kritēriju, «akadēmiskums» kļūst par acu apmānu un
ilūziju.

Kvalitātes problēma augstākajā izglītībā un zinātnē ir sen zināma liksta. Un vainojams nav tikai
līdzekļu trūkums. Trūkstot naudai, var pētīt mazāk, bet tas netraucē ievērot zinātniskuma standartus.
Varbūt šeit ir darīšana ar mūsu pagātnes ēnām?

Kārlis Ulmanis, dibinot Latvijas Vēstures institūtu, uzdeva pagātni pētīt «nacionālisma un
patiesības garā». Nesenākā pagātnē palikuši komunistiskās partijas vadošie norādījumi vēstures
pētniecībā, kad naudas netrūka, bet diktatūras un totalitārisma apstākļos akadēmiskā vide tik un tā
nevar veidoties.

Patiesībā šis jautājums ir ļoti nopietns — vai Latvijā humanitāro un sociālo zinātņu jomā vispār
pastāv akadēmiskā vide? To varam jautāt, ja redzam, ka Zinātņu akadēmija nespēj atrast pētniekus
svarīgu jautājumu atspoguļošanai; ja pat krājumā, kas pretendē uz augstākajiem akadēmiskuma
kritērijiem, ļoti labu tekstu vidū tiek iekļauti publicistiski raksti vai zemas kvalitātes pētījumi; ja pat
tajās tēmās, kuras tiek pētītas, aktīvi darbojas viens vai divi zinātnieki, kas neizbēgami izslēdz
akadēmiskas diskusijas iespējas; ja labākie apkopojošie darbi par Latvijas vēsturi vēl joprojām ir
pēc Otrā pasaules kara trimdā tapušie.

Kā vērtēt to, kas notiek mūsdienās? Kāpēc latviešus zinātne nekad tā īsti nav interesējusi? Kāpēc
parasti labāk izvēlamies mītus, nevis skaidras zināšanas? Vai tādēļ, ka pagātne ir pārāk sāpīga?
Varbūt bail atzīt, ka pagātnē latvieši bijuši ne tikai upuri un cietēji, bet arī varmākas?

Kādēļ, līdzīgi 20. gs. 20. un 30. gadiem, kad tika ignorēts latviešu sadarbības jautājums ar
lieliniekiem, arī šodien nevēlamies runāt par neseno komunistu režīmu un kolaboracionismu? Un atkal
nepateiksi precīzāk kā pieminētajā akadēmiskajā izdevumā: «Padomju laiks Latvijā, kas aizritēja
marksistiski ļeņiniskās ideoloģijas un PSRS kultūrpolitikas stingrā ietekmē, nav šā sējuma uzmanības
centrā.» Kā gan citādi, ja ar padomju perioda pētniecību Latvijā nopietni nodarbojas tikai viena
zinātniece? Ê



viedoklis
Liāna Langa
Par morālajām autoritātēm

Padomju režīms vienu literātu daļu kaut kā piecieta, bet,
protams, neslavināja un nekanonizēja

Liāna Langa —dzejniece, atdzejotāja un publiciste, viedokļu līdere sociālajos tīklos
Twitter un Facebook. Pirmā dzejas publikācija 1988. gadā. Sarakstījusi četras dzejas
un vienu prozas grāmatu, dokumentālās filmas kinoscenāriju, vadījusi TV raidījumu
par literatūru. Regulāri raksta slejas kultūras periodikā. Saņēmusi Dzejas dienu
balvu (1998, 2006) un Latvijas Literatūras gada balvu (2001, 2010). Dzejoļu izlases
iznākušas Krievijā, Vācijā, Čehijā un Lietuvā. Šā gada janvārī Kanādā klajā laists
viņas dzejas krājums Deadly Nightshade angļu valodā.

Šāgada 19. janvārī Latvijas radio raidījumā Kultūras rondo Zigfrīds Muktupāvels sarunājās ar
literatūrzinātniekiem Andu Kubuliņu un Māri Salēju par dzejnieci Annu Dagdu. Sarunas noslēgumā
atbildot uz vaicājumu, kāpēc mūsdienās Anna Dagda sabiedrībai nav zināma, Anda Kubuliņa saka:
«Es teikšu tā, kā nesen rakstīju e–pastā — viņa nav dedzīga komjauniete un sirdsšķīsta komuniste.
Šodien runā par tiem, kuriem ir sakars ar šiem jautājumiem. Par tiem, kas nav — un Dagda no tiem
norobežojās —, par tiem nerunā.» Pēc Andas Kubuliņas skaidrojuma raidījuma vadītājs pauda
izbrīnu par viņas teikto.

Man nav ne jausmas, vai par Andas Kubuliņas sacīto brīnās daudzi vai tikai daži. Tomēr šķiet —
būtisks publiskas sarunas posms pārejā no padomju okupācijas režīma uz demokrātisku Latviju ir
trūcis. Uz to atklāti mēģinājis norādīt ne tikai Eiropas Tiesas tiesnesis Egils Levits, bet arī politoloģe
Vita Matīsa, izsaucot sašutuma vētru par retorisko jautājumu, kāpēc jau padomju laikā kanonizētos
publikas mīluļus turpina kanonizēt arī šodien? Kāpēc gaismā netiek izcelti un daudzināti tie, kuri
savulaik atteikušies būt «dedzīgi komjaunieši un sirdsšķīsti komunisti».

Trūkstošajā pagātnes pārvarēšanas posmā visdrīzāk iederētos arī jautājums par to, kā
Komunistiskās partijas biedri, kuri acīmredzot piekrita ateisma postulātam par Dieva neesamību,
mainoties politiskajai iekārtai, zibenīgi pārtapa par dedzīgiem kristiešiem. Dieva atklāsme taču ir
dziļi subjektīvs, nevis laika diktēts politisks akts.

Literatūrzinātnieces Evas Eglājas–Kristsones grāmata Dzelzsgriezēji, kurā pētīta padomju laika
latviešu inteliģences spices pārstāvju sadarbība ar Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem
ārzemēs (jau kopš izveides zināmu kā VDK filiāli), līdz šim tā arī nav izsaukusi pietiekamu rezonansi
sabiedriskajā telpā. Tas nozīmē, ka gan politiķi, gan Latvijas sabiedrība pēc inerces gatava turpināt
infantilo, no padomju laikiem mantoto bezkonflikta noklusēšanas tradīciju. Ja par problēmu nerunā,



tad tās gluži vienkārši nav un dzīvot ir vieglāk. Un, ja nerunā par inteliģences pārstāvjiem, kuri
demonstrēja citu cilvēcisko stāju nekā privilēģijas saņemošie, okupācijas varai pielienošie
mākslinieki, vai viņu arī it kā nav?

Padomju presē, radio, televīzijā par viņiem stāstīja maz un reti, iespējas plaši uzrunāt tautu no
Centrālkomitejas kontrolētām tribīnēm tiem nebija, un arī tagad viņus pārsvarā turpina noklusēt. Vai
tas liecina par to, ka pēdējā ceturtdaļgadsimtā, no dienas kārtības izslēdzot desovjetizācijas —
pagātnes pārvarēšanas — procesu, Latvijā patiesībā ir tīši veikta sabiedrības vairākuma apziņas
deformācija?

1970. gadā iznāca atdzejotājas un tulkotājas Maijas Silmales (1924—1973) sakārtotā franču
modernās dzejas izlase Es tevi turpinu. No cilvēkiem, kas viņu personīgi pazina, dzirdēju stāstus, ka
Maiju Silmali čekisti regulāri vajājuši tik neatlaidīgi, ka vasarā viņa no šiem noziedzniekiem
slēpusies teltī Gaujas senlejā. Iespējams, dzīve pastāvīga terora režīmā veicināja viņas saslimšanu ar
vēzi un pāragro nāvi. Biju jau dzirdējusi arī par represijām pret trīspadsmit t.s. Franču grupas (tas
gan ir LPSR Drošības tautas komisariāta dots apzīmējums) dalībniekiem — intelektuāļiem,
māksliniekiem, aktieriem, studentiem — un viņu notiesāšanu 50. gadu sākumā tādēļ, ka lasījuši
Rietumos iznākušās grāmatas un atļāvušies sapņot par Latviju, kas atgriezusies Eiropas valstu
kultūras areālā.

20. gs. 70. gadu pirmajā pusē mana klasesbiedrene Aija Kalniņa, ar kuru reiz nolikām svecītes pie
Čakstes pieminekļa un pēc tam tikām čekistu pratinātas un kauninātas komjaunatnes tiesās līdz ar
pārējiem klasesbiedriem, kuriem kāja bija paslīdējusi uz totalitārisma melu ledus, skolas starpbrīdī
man rokā iespieda salocītas papīra lapas un teica: izlasi, bet — kuš! — nevienam nerādi, lūdzu, jo
autors bijis politieslodzītais. Tā bija mana pirmā iepazīšanās ar Knuta Skujenieka dzeju — ar roku
pārrakstītajās lapās izlasīju viņa Psalmus. Daudz vēlāk, kad ar Knutu Skujenieku iepazinos personīgi,
viņš stāstīja: «Iznākot no lēģera 1969. gadā, LPSR Rakstnieku savienībā tiku silti uzņemts, taču
rekomendāciju manas lēģerī tapušās pirmās grāmatas iznākšanai parakstīja vienīgi Ojārs Vācietis,
savukārt Imants Ziedonis un Mirdza Ķempe to darīt atteicās, kaut arī manuskripta apspriešanā manus
dzejoļus dedzīgi slavēja.»

Apmēram tajā pašā laikā, kad izlasīju Knuta Skujenieka Psalmus, grāmatu antikvariātā uzgāju
Vizmas Belševicas krājumu Gadu gredzeni (1969), kas mani satricināja ar Indriķa Latvieša
piezīmēm uz Livonijas hronikas malām. Tikai brīnījos, kāpēc presē par šo ģeniālo latviešu dzejnieci
nekas nav izlasāms — vēlāk uzzināju, ka tie bija viņas noklusēšanas un nepublicēšanas gadi.



Dabas aizsardzības plakāts. 1981. Ironijas lielmeistara Jura Dimitera darbs ir tik paradoksāls, ka mūsdienās iemanto aizvien
jaunas nozīmes un kontekstus.

Šie ir tikai daži no daudziem stāstiem. Izcilāko padomju laikos rakstošo dzejnieku vairākums
okupantu varā nelīda, tas vienkārši bija zem viņu goda. Un padomju režīms vienu šo literātu daļu kaut
kā piecieta, bet, protams, neslavināja un nekanonizēja. Ar šiko auto Volga Latvijas āres apbraukāja



tie, kuri bija pierādījuši varai savu lojalitāti un saņēma «nopelniem bagāto» titulus. Viņi arī devās uz
ASV šķelt ārzemju latviešu sabiedrību un slavināt dzīvi padomju Latvijā, iekārtojās specprojektu
māju dzīvokļos un vasarās atpūtās nomenklatūras «dāčās». Pārējie sitās, kā nu varēja, bet nesalūza.
Laikam taču viņos bija kāda pārlaicīga tautas gara gudrība, intelekta un sirdsapziņas spēks, kas vadīja
viņu likteni un darīja brīvus. Tieši viņi — nesalūzušie — šodienas demokrātiskajā Latvijā ir pelnījuši
sabiedrības novērtējumu, apbrīnu un publisku cieņu.

Saruna par pagātni nav sods un nav arī nosodījums, jo — kas gan mēs esam, lai kādu tiesātu?
Daudzi kompartijā savulaik stājās konjunktūras, karjeras vai pat patriotisku apsvērumu dēļ,
neapzinoties, ka tā ir noziedzīga organizācija. Lai gan kopš valstiskās neatkarības atgūšanas par
Komunistiskās partijas lomu represiju īstenošanā uzzinām arvien vairāk, balsis, kuras publiski
nožēlotu dalību šajā organizācijā vēl arvien neatskan, un šis biogrāfijas fakts pačibējis no daudzu
indivīdu CV.  No kolēģu vidus vienīgi dzejnieks Jānis Rokpelnis privātā sarunā man reiz teica
(publicēju pārstāstu ar viņa atļauju): «Mana iestāšanās kompartijā bija liela kļūda, ko es nožēloju, jo
saprotu, ka darījumus ar Ļaunumu slēgt nedrīkst. Esmu gatavs par šo savu soli atsēdēt pāris gadus
cietumā, ja to pieprasīs laiks.»

Ir cilvēcīgi saprotams, ka vienai daļai sabiedrības ir ļoti grūti sevi attālināt un nodalīt no
totalitārā laika, kas vairākas paaudzes psiholoģiski piesūcināja ar dominējošo, tām uztiepto
konformistisko vērtību izpratni. Pieļauju, ka tie paši, kuri reiz apbrīnoja padomju nomenklatūrai
piejaucētos kultūras spīdekļus volgās un centrālkomitejas kungus padomju limuzīnos, šodien apbrīno
oligarhus hammeros un ir pat gatavi tiem uzticēt augstus valsts amatus.

Varoņi sabiedrībā vienmēr ir izņēmums, nevis norma, tomēr dienišķā varonība, nevardarbīgi
pretojoties okupācijas režīmam, līdz pat valstiskās neatkarības atgūšanai tautā bija pietiekami
izplatīta. Pamazām uzzinām to cilvēku stāstus, kuri čekai neļāvās savervēties un par to maksāja ar
savu likteni. Bijušajās padomju bloka valstīs saruna par inteliģences mijiedarbi ar represīviem
režīmiem nav tabu tēma kā (pagaidām) Latvijā. Vēl jāiemācās nodalīt mākslinieka ģēniju, kas
izpaudies viņa darbos, daiļradē, no cilvēciskajām īpašībām un pilsoniska gļēvuma. Mūsdienu Latvijā
saruna par morālām autoritātēm vēl tikai priekšā. Tā ietver arī jautājumu, vai nav pienācis laiks
beidzot ierobežot bijušo kompartijas biedru iespēju ieņemt augstākos valsts amatus.

Saruna būs sarežģīta, bet vajadzīga, ja vēlamies dzīvot patiesi demokrātiskā valstī. Visvairāk to
vajag mums pašiem, lai atjaunotos vēsturiskais taisnīgums un izpratne par to beidzot darītu brīvus
mūs un nākamās Latvijas paaudzes. Kompartijas un VDK izlolotās «morālās autoritātes» lūgums
šodien vairs nepiedāvāt. Ê



recenzija
Jānis Taurens
Rūgtais stils
Rokās turu taustei patīkamu, nelielu grāmatu par
toskāniešiem

Jebkurš cilvēks vairāk atklājas, kad melo,
nevis kad saka banālu patiesību

Pēcgarša šim vējam ir rūgtena, tāpat kā īstai, pie mums spiestai eļļai, tāpat kā īstam kjanti, kā Arno
upes zivīm, kā īstu toskāniešu asprātībai, ironijai, smiekliem un pat vienkāršai vēlībai: jo īstie
toskānieši gan ir asprātīgi, ironiski, smaidīgi, pieklājīgi vārdos un manierēs, taču dziļumā — ak, cik
daudz rūgtuma!

(Kurcio Malaparte. Nolādētie toskānieši)
 

Vairākas naktis iztēlojos šīs recenzijas sākumu, lai jau pēc brīža atmestu to kā nederīgu, jo katru
reizi pats sev šķitu nomaldījies žurnālista, rakstnieka, dramaturga, kinorežisora un kā tik vēl ne
biogrāfijas pretstatos. Desmit gadus pēc Malapartes nāves amerikāņu avangarda multimediju
izdevumā Aspen gan iznāk Rolāna Barta Autora nāve[ 1 ], tomēr ir daži autori, kuru vārdam, šķiet,
piemīt īpaša aura un kuru biogrāfijas faktus pirms došanās teksta struktūras labirintos ignorēt nemaz
nav tik vienkārši. Tāds ir Valters Benjamins, Vitgen-šteins un arī Kurcio Malaparte. Un ne tikai tāpēc,
ka pseidonīmā, kas vēlāk kļūst par rakstnieka oficiālo vārdu, ieslēptā (vai atklāti izrādītā — kā nu
kuram) parodija par mazā korsikāņa «labo daļu» tiek izspēlēta kā «sliktā daļa» — Malapartes dzīve
pārklāj 20. gadsimta divus asiņainos pasaules karus.

Fašists Itālijas melnkreklu kustības pašos sākumos un komunists dzīves beigās, kura nāvējošā
slimība — plaušu vēzis, ko, iespējams, izraisījis Pirmā pasaules kara laikā pārciestais gāzu
uzbrukums, — tiek atklāta viņa pēdējā ceļojumā uz nesen par komunistisku tapušo Ķīnu... Tā varētu
turpināt, taču tas jau ir paveikts gandrīz katrā rakstā par Malaparti. Pat vairāk — Malapartes mājai
(jā, arī arhitekts!) veltītajā grāmatā apgalvots, ka «viņa dažādie sasniegumi nav nedz hermētiski
noslēgti, nedz atsevišķi savā starpā nesaistīti elementi, nedz arī tos šādā veidā var analizēt»[ 2 ].
Teiktais vedina uz biedējošu interpretācijas holismu, vēl jo vairāk, ja ņemam vērā, ka tikai
Malapartes mājai vien (līdzīgi kā cita nearhitekta veikumam — Vitgenšteina mājai) veltīts vesels
rakstu un attēlu krājums.[ 3 ]

Un tomēr, rokās turu taustei patīkamu, nelielu grāmatu par toskāniešiem, ko papildina Alināri
arhīvu fotogrāfijas un raksturo augstvērtīgs dizains. Pateicoties Malapartes spožajam stilam, tā lasās
viegli, lai arī tieši izteiksmes (vai izteikto domu? — tas šajā gadījumā nav nodalāms) pārspīlējumi un
paradoksalitāte liek meklēt vēl kaut ko ārpus šī teksta. Lai saprastu, cik nopietni vai nenopietni ir
Malapartes apgalvojumi par savu dzimto Prato pilsētu un visiem Toskānas iedzīvotājiem, ir vērts
paralēli lasīt vēl kādu rakstnieka darbu. Labākā izvēle būtu viņam slavu (atkal jājautā — labu vai



sliktu?) sagādājušie romāni Kaputt (1944) un Āda (1949), kuri balstās žurnālista pieredzē pasaules
kara laikā. Pēdējais 2001. gadā ir izdots latviski, tāpat kā Toskānieši, Daces Meieres lieliskajā
tulkojumā.[ 4 ] Tieši Āda var paskaidrot Toskānai veltītās grāmatas žanru un pārsteidzošos
apgalvojumus, kas turklāt acīmredzami ir aplami no loģikas viedokļa (pietiek atrast vienu pretēju
piemēru, lai atspēkotu vispārīgu apgalvojumu). Lai arī saukts par romānu, Āda šķietami dokumentāli
apraksta amerikāņu okupēto vai atbrīvoto Neapoli (bez šādiem pretstatiem par Malaparti, šķiet, nevar
uzrakstīt nevienu teikumu), tās galveno varoni sauc Kurcio Malaparte, viņam ir māja Kapri salā —
tāpat kā rakstniekam. Romānā tiek stāstīts, ka tajā viesojies vācu armijas maršals Rommels, tikšanās
laikā Malaparte esot melojis, ka māju nopircis jau gatavu, bet, iespējams, tikai tāpēc, lai izteiktu nu
jau slaveno frāzi: «Es tikai uzzīmēju ainavu.» Vēsturiski Rommela apciemojums 1942. gadā, dodoties
no Vācijas uz Ēģipti, varētu būt noticis, bet skaidrs, ka tas ir klajš Malapartes izdomājums, kas tikai
pārliecinošā izklāsta dēļ daudziem licis to uzskatīt par patiesību.[ 5 ]

Citā Ādas epizodē franču virsnieki, pusdienojot klajā laukā pirms sabiedroto armijas ienākšanas
Romā, Malapartes klātbūtnē apspriež, cik daudz var ticēt romānā Kaputt aprakstītajam (abu romānu
ainas bieži apzīmē kā sirreālas). Malaparte — šajā gadījumā gan kā Ādas personāžs, gan kā abu
romānu autors —, netieši komentējot šo diskusiju, pastāsta, ka tikko, lai nebojātu noskaņu pie galda,
apēdis kāda marokāņa plaukstu, kura norauta un pazudusi, tam neuzmanīgi uzkāpjot uz kājnieku mīnas
nodaļas sākumā. Lai naivam lasītājam nerastos nekādas šaubas, ainas beigās, atgriežoties pie
amerikāņu Piektās armijas kolonnas, Malaparte savam draugam pulkvedim Džekam Hamiltonam,
saka: «Vai tu redzēji, kādus ģīmjus viņi savilka? Domāju, ka viņi tūlīt apvemsies! [..] Vai tu redzēji,
cik smalki man izdevās sakārtot tos auna kauliņus? Tie izskatījās kā pirksti!» Šis stāsts palīdz saprast,
piemēram, apgalvojumu, ka «gudrībai Toskānā ir īstās mājas un ka pat muļķi, kas citur ir tikai un
vienīgi muļķi, pie mums ir gudri». To lasot, pašmāju gudriniekiem nevajadzētu savilkt tādu ģīmi kā
franču virsniekiem Romas pievārtē, lai arī ne visos gadījumos tas ir tik viegli, it īpaši ņemot vērā
Malapartes vispārinājumus, kas no Itālijas ātri vien pārlec uz visu Eiropu.[ 6 ]



Kurcio Malaparte. Nolādētie toskānieši. Neputns, 2014, 176 lpp. No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere

Tomēr Malapartes rakstības valdzinājumu, tāpat kā fotogrāfijās redzamo, nenoliedzamo vīrišķo
šarmu, mazina nodeva patriarhālo vērtību sistēmai. Malapartem veltītajā fotogrāfiju krājumā Il
Malaparte illustrato[ 7 ] ir nodaļa Donne e cani — manu uzmanību saista attēls, kurā pie krūtīm
Malaparte ir piekļāvis nevis kādu no citos attēlos redzamajām skaistajām sievietēm, bet vienu no
saviem suņiem. Savukārt Toskāniešos viņš saka: «Mēs, toskānieši, esam jebkas, tikai ne sievišķi.» Un
citviet — ka «visas toskāniešu dvēseles ir vīrišķas», bet Ādā varam izlasīt, ka sievietes «visās zemēs
vieglāk krīt par upuri netikumam un ir kā durvis, kas pavērtas ļaunajam». To var salīdzināt ar Rietumu
kultūrā vienu no pirmajiem mizogīnijas paraugiem — sieviešu raksturojumu Hēsiodam[ 8 ], bet
Malapartes homofobijai, ko arī nevaram ignorēt, saknes drīzāk ir 20. gadsimta kultūras krīzes aplamā
diagnozē, kas visspilgtāk izpaužas romāna Āda nodaļās Miesas rozes un Ādama dēli. (Piebildīšu, ka
paša Malapartes teksti gan nekur nav tik vienkārši kā šeit sniegtais to raksturojums.) Tas liek
Malaparti raksturot kā konservatīvu intelektuāli, un, ja biogrāfiski dokumentālas literatūras telpā
gribētos viņa darbus uztvert kā koordinātu asi, līdzvērtīgu jau minētā Benjamina dažiem rakstiem, tad
īstenībā vācvalodīgajā literatūrā viņš ir tuvāks Ernstam Jingeram, turklāt Malaparti un Jingeru saista
arī pievēršanās katolicismam, abos gadījumos — neilgi pirms rakstnieku nāves.[ 9 ]

Taču jāatzīst, ka Malaparte ir lielisks rakstnieks, ja domājam par viņa rakstības stilu. Malapartes
lasīšana var sagādāt lielu baudu. Bet kur tad meklējama viņa darbu patiesība (Benjamina un Adorno



estētikas teorijas nozīmē)? Vai uz Malaparti būtu attiecināma Adorno tēze, ka «diži darbi nespēj
melot»? Es tomēr izmantošu citu, Malapartes gadījumā iederīgāku, interpretācijas instrumentu no
Jingera vēlīnā romāna Eimesvila (Eumeswil, 1977). Tā ir doma, ka jebkurš cilvēks vairāk atklājas,
kad melo, nevis kad saka banālu patiesību. Un rūgta ir ne tikai patiesība, bet arī Malapartes spožā
stila dziļumā, ar visiem tā pārspīlējumiem, asprātībām, paradoksiem un maldiem — «ak, cik daudz
rūgtuma!» Ê

[ 1 ] 1967. gadā tiek publicēts tulkojums angļu valodā, oriģinālā Barta raksts iznāk gadu
vēlāk. Terijs Īgltons gan mīkstina Barta spriedumu, gandrīz pēc trīsdesmit gadiem
Literatūras teorijas (Literary Theory: An Introduction) otrajā, papildinātajā izdevumā
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[ 2 ] Pardini, Guiseppe. 1898—1957: A Political Life // Malaparte: A House Like Me / Ed.
by Michael McDonough. New York: Clarkson Potter Publishers, 1999, p. 84. Šo
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aizdeva Laima Slava.
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padara grūtāku uzdevumu noskaidrot Malapartes un Vitgenšteina ieguldījumu. Latviski
par Malapartes māju skat. Slava, Laima. Starp siroko un grekāli // Studija, nr. 7, 1999,
56.—65. lpp.

[ 4 ] Nevaru salīdzināt ar itāļu oriģinālu, bet Malapartes tekstu latviskā intonācija ir gana
pārliecinoša; Ādā varētu iebilst vienīgi pret kāda pazīstama amerikāņu vai franču
personvārda latviskojumu.

[ 5 ] Skat. McDonough, Michael. Malaparte: A House Like Me // Malaparte: A House Like
Me, 31. lpp.

[ 6 ] Šādu vietu ir daudz Ādā, bet Toskāniešos īpaši raksturīga ir nodaļa par to, kā Itālijas
un Eiropas vēsture nonāk Prato, «sadriskāta lupatu lēveros». Starp citu, šī nodaļa
piešķir pavisam jaunu nozīmi arte povera pārstāvja Mikelandželo Pistoleto slavenajai
Lupatu Venerai (1967).

[ 7 ] Guerri, Giordano Bruno. Il Malaparte illustrato. Milano: Mondarori, 1998.

[ 8 ] Skat. Teogonija, 570.—616. lpp.

[ 9 ] Abi pieder vienai paaudzei, piedalījušies abos pasaules karos, lai gan Jingera mūžs ir
krietni garāks — viņš mirst 102 gadu vecumā. Arī saistībā ar fašismu (itāļu un vācu) abi
rakstnieki nebūtu vienkāršoti apsūdzami — lai gan Benjamins 1930. gadā recenzijai par



Jingera rakstu krājumu Karš un karavīrs deva nosaukumu Vācu fašisma teorijas,
Jingers, tāpat kā Malaparte, vēlāk no fašisma norobežojās, un pašā apjomīgajā
Benjamina esejā runāts ne tik daudz par Jingeru, kā par kara mitoloģizēto tēlu.



recenzija
Ainārs Kamoliņš
Nāve ir tikai sākums
Rakstīts ar skaidru mērķi — vienkārši izklaidēt lasītāju

Nils Sakss, Jurģis Liepnieks. Nāve — tās nav tikai beigas. Zanes grāmatas, 2014
 
Ainārs Kamoliņš ir filozofs, publicists, pasniedzējs. Galvenās akadēmiskās intereses
saistītas ar agrīnā modernisma filozofiju, ir pievērsies arī bioloģijas un eksakto
zinātņu jautājumiem saistībā ar filozofiju.

Viens no maniem draugiem nesen dāvanā saņēma Nila Saksa un Jurģa Liepnieka sarakstīto grāmatu.
Viņam to atdāvināja, jo iepriekšējais īpašnieks pēc pāris lappušu izlasīšanas bija nospriedis, ka tā
nav viņa gaumē. Mans draugs savukārt vairāk nekā 400 lappušu biezo grāmatu izlasīja vienā nedēļas
nogalē.

Vēlāk apmainījāmies ar iespaidiem un diskutējām par to, cik ētiski ir literārā darbā aprakstīt
baumas vai neoficiālu informāciju par reāliem cilvēkiem. Mēģinājām arī uzminēt, kurus teksta
fragmentus rakstījis viens vai otrs autors. Varbūt kļūdījāmies, taču vienojāmies, ka nepatika pret
policistiem varētu būt galvenokārt Liepnieka darbs. Savukārt diezgan komiskā epizode, kurā
pulkvedim tiek piedāvāta prostatas masāža, intuitīvi šķita Saksa veikums. Tieši tāpat arī minējām
vārdā nenosaukto personāžu prototipus, piemēram, filozofu kompānijai, kas vakarā atpūšas Teātra
bārā.

Romānā liela daļa notikumu risinās mūsdienu Rīgā. Grāmatas personāži šķiet pazīstami personiski
vai vismaz redzēti televīzijas ekrānos, savukārt atsevišķi notikumi atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos.
Tāpēc ir iespēja salīdzināt autoru skatījumu uz apkārtējo realitāti ar savējo.

Brīžiem Saksa un Liepnieka grāmata atgādina roman à clef žanra darbu — tajā sastopam arī
pārspriedumus par reliģiju un ezotēriku, paskaidrojošas faktu atkāpes, pornogrāfiskas epizodes,
Latvijas politiķu un policijas darba aprakstus, reālu cilvēku raksturojumus, konspirācijas teorijas.
Noslēgums ar pakaļdzīšanos savukārt mudina domāt par televīzijas seriālam rakstītu scenāriju. Šādi
jaukta žanra projekti parasti viegli kļūst par visnotaļ haotisku savārstījumu, ko nevar apgalvot par šo
grāmatu.



Romāna nosaukums atgādina Boba Dilana dziesmas nosaukumu Death Is Not the End (šķiet, labāk
zināma ir Nika Keiva versija). Tas nav nejauši, jo motīvs «nāve — tās nav beigas» (vai sākums) ir
viens no būtiskākajiem detektīvromāna vadmotīviem. Jau romāna ievadā sastopam pulkvedi, kas
nozieguma vietā cenšas sajust «notikuma enerģiju». Autori šo saistību apraksta burtiski: «Pulkvedis
bija radis paļauties uz taustāmiem, redzamiem un izjūtamiem pierādījumiem, un īpašo enerģiju, ar
kuru slepkavības vietā kā ar neredzamu vielu bija nošķaidītas visas mēbeles un sienas un piesūcināti
paklāji, viņš uzskatīja par īstu, fiziski izjūtamu lietu.» (8. lpp.)

Detektīva žanrs radās vienlaikus ar spirituālisma uzplaukumu 19. gs. vidū. Gan detektīvi, gan
spirituālisti ar dažādu metožu palīdzību cenšas «likt runāt» mirušajiem. Saksa un Liepnieka darbā ir
metafiziska epizode, kurā noslepkavotais burtiski norāda uz savu slepkavu.

Viens no grāmatas varoņiem — izmeklētājs, bijušais filozofijas students — iesaka savam
priekšniekam globālajā tīmeklī iepazīties ar informāciju par dvēseļu pārceļošanu un izsakās, ka
«karmas likums ir visracionālākais skaidrojums». Kāda angļu ārste slepeni vāc informāciju par
«īpašajiem bērniem» — tādiem, kas atceras savu iepriekšējo dzīvi. Intrigas nodrošināšanai romānā
tiek runāts par tādu faktu pastāvēšanu, kas apstiprina saiknes iespējamību starp iepriekšējo dzīvi un
tagadni. Tādējādi lasītājs nonāk ezotēriskas domāšanas areālā, kur pagātnes tradīcija apstiprina
jebkurus nepieciešamos faktus.

Policijas darba metodes romānā pārsvarā raksturotas negatīvi, jo tā izmanto resursus, lai izsekotu
un noklausītos cilvēkus privātām vajadzībām. Iebiedēšanas nolūkos var radīt fiktīvas apsūdzības.
Sadarbība ar žurnālistiem ietekmē sabiedrības viedokli vēlamā virzienā. Ideālistiski noskaņotais
romāna varonis, nonācis saskarē ar šo realitāti, jūtas diezgan apmulsis.Problemātiskāk kļūst, kad no
vispārīgiem raksturojumiem vai atsevišķiem izdomātiem personāžiem attopamies pie reāliem
cilvēkiem. Korupcijas apkarotāja Juta Strīķe šajā grāmatā, piemēram, raksturota kā alkoholiķe. Tāpat
atstāstītas neoficiālas baumas par žurnālistes Jaunalksnes privāto dzīvi. Kāds ir šādu aprakstu
mērķis? Jāteic, tie drīzāk līdzinās baumu izklāstam dzeltenajā presē. Turklāt ne vienmēr ir skaidrs,
kur tekstā beidzas faktu izklāsts un kur sākas autoru iztēle, kas īsti neatbrīvo viņus no atbildības par
pausto.

Iznākusī grāmata noteikti atdzīvina latviešu detektīvromānu žanru, kas vietējās literatūras laukā
pagaidām ieņem diezgan nemanāmu vietu. Tas, ka šajā žanrā raksta tikai daži autori, nenozīmē, ka
detektīvromāni nav lasītāju pieprasīti. Gluži pretēji — 2013. gadā bibliotēkās visvairāk lasītā
oriģinālproza bija Daces Judinas detektīvromāns Dīvainais Līgovakars. Pēdējā pusgadsimtā Latvijā
populāri detektīvromānu rakstnieki bijuši Andris Kolbergs, Gunārs Cīrulis un Anatols Imermanis. No
neseniem darbiem pieminams 2013.gadā sāktais Franciskas Ermleres Rīgas detektīva cikls.

Aizraujoši uzrakstītais Saksa un Liepnieka romāns patiesi ir salīdzinoši reta parādība latviešu
literatūrā. Rakstīts ar skaidru mērķi — vienkārši izklaidēt lasītāju. Vieniem grāmata varētu nepatikt,
citi to lasīs aizgūtnēm. Kādu vairāk ieinteresēs grāmatā aprakstītās baumas, citu pievilks vai atgrūdīs
autoru dažādi vērtētās personības. Ja lasītāju interesē jaunu literāru formu meklējumi ar
detektīvelementu klātbūtni, iesaku lasīt Nila Saksa iepriekšējo grāmatu Poēma par 12 ziloņiem. Ê



recenzija
Eva Eglāja-Kristsone
Mežs un sievišķība
Autore spējusi atrast atslēgu uz katras meža meitas
sievišķo pasauli

Sanita Reinsone. Meža meitas. 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā. Rīga:
Dienas Grāmata, 2015
 
Eva Eglāja-Kristsone, literatūrzinātniece, filoloģijas zinātņu doktore, LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūta pētniece. Monogrāfijas Dzelzsgriezēji. Latvijas un
Rietumu trimdas rakstnieku kontakti (2014) autore. Pētījusi latviešu nacionālās
literatūras veidošanos kopš 19. gs. un dzimtes aspektu nozīmi sievietes tēla
atspoguļojumā latviešu klasiskajā literatūrā.

No bērnības atceros stāstu par savas vecmāmiņas māsu, kura tika notiesāta ar izsūtījumu uz 25 gadiem
par to, ka palīdzējusi mežabrāļiem — saviem kaimiņu puišiem Cēsu apkaimē. Iztēlē veidoju
romantisku ainu ar jauniem cilvēkiem, sainīšiem un noslēpumaino mežu, jo tobrīd man nebija
jausmas, ko nozīmē šāda notiesāšana un izsūtījums. Par to (ar mani) nerunāja. Tāpat tikai šaurā lokā
un piesardzīgi pieminēja, ja kāda sieviete bija devusies mežā līdzi vīriešiem, dēvējot par «partizāņu
līgavu» un līdzīgi. Sieviete mežā, sieviete karā, cik daudz sievišķības var saglabāt — tāds ir
pamatjautājums, lasot šo sociālās un mutvārdu vēstures spilgto liecību par laiku no 1944. līdz
1953. gadam, un kā tas ietekmējis sieviešu tālāko mūža ritumu.

Slavenā Simonas de Bovuāras frāze «par sievieti nepiedzimst, par sievieti kļūst» šajos 12
sieviešu stāstos piedzīvo izaicinājumu, jo sievišķības attīstīšana un saglabāšana tajos apstākļos visām
meitenēm un jaunajām sievietēm ir milzīgs pārbaudījums. Ne velti vairākas sievietes uz jautājumu,
kas viņas tajā laikā bija, atsmējušas, ka viņas bija «mežabrāļi». No vienas puses, tā ir taisnība, jo
sievietes mežā tāpat tika pakļautas vajāšanai, iesaistījās slēptuvju rakšanā, malkas sagādē, dažai pat
bija ierocis. Ja čekai izdevās sagūstīt, viņas tiesāja tieši tāpat kā vīriešus — ar nāvessodu vai
izsūtījumu. Ja bēgot nošāva vai izdarīja pašnāvību, līķi izlika publiskai apskatei, neraugoties uz
dzimumu. Grāmatas pēcvārdā vēsturniece Inese Dreimane gan konstatē, ka mežā valdīja sava veida
patriarhālisms, jo no sievietēm slēpa svarīgāko informāciju, neiesaistīja aizsardzības plānu izstrādē
un kaujās, tāpat «partizānes» apzīmējums ticis reti kurai, jo parasti sievietes bija ziņnešu un



atbalstītāju lomā.
Grāmatas autore Sanita Reinsone savukārt akcentē dzimtes kategorijas nozīmi, nodēvēdamas šīs

sievietes par «meža meitām». Tas ir apzīmējums, kas nes sevī simbolisku un pat mītisku nozīmi, kura
saknes ir latviešu dainās par meža meitām — meitenes, mežsargu meitas, kas dzīvo mežā, labi pārzina
mežu un kam piemīt īpaša saikne ar meža zvēriem, kokiem. Tieši tāpēc viņas pēc analoģijas netiek
dēvētas par «meža māsām», jo mežs ir ne tikai slēptuve, tā ir arī esamība dabā. Mežabrāļi tiešām
lielākoties veidoja spēcīgu brālību, savukārt meža meitas nereti ir katra par sevi, viņas ir sievietes,
kas spiestas iesaistīties vīriešu karā, jo mežā ir drošāk nekā mājās, mežā var būt līdzās ģimenei, un,
kā vairākas sievietes atzinušas, no meža nebija bail, bail bija no Sibīrijas.

Sievietes, kas atrodas sliekšņa situācijā starp padomju okupāciju un sabiedroto solījumiem
atbrīvot Latviju, starp mājām un cietumu, izsūtījumu. Tā ir dzīve šaurā sabiedrībā, nošķirtība no
ārpasaules, kas ilgst no dažām dienām līdz gariem gadiem. Kā precīzi izsaka autore, jaunas lauku
sievietes, skolnieces, meitenes pārtapa par padomju varai nevēlamām, ārpus likuma esošām
bandītēm.

Grāmatas īpašā vērtība slēpjas tajā, ka autore ir sieviete, kas izvaicā sievietes — meža meitas —
no sievietes skatpunkta, tātad te satiekas vairāki sievišķie jautājumi un atbildes, veidojot sava veida
sievietes vēsturi, kas tik emocionāli spriegā un koncentrētā veidā uzrunā caur katru stāstu. Sanitas
Reinsones empātija ir šīs grāmatas kvalitātes garants. Intervijas ir rūpīgi atšifrētas, un izveidots grods
un plūstošs stāstījums, ņemot vērā katras meža meitas izteiksmes īpatnības un izloksni, katras privātās
dzīves nianses, kas izriet no meža pieredzes. Personiskas ir ne tikai autores sarunas ar radinieci par
radu ģimeni, kam nebija lemts atgriezties no meža un kuru meitiņa, atdota kādiem cilvēkiem, joprojām
nav atrodama, personisks ir katrs stāsts. Autore iejūtīgi saglabājusi katras sievietes individualitāti.
Uzdotie jautājumi ir atraisījuši atmiņas slāņus, kas ietver sāpes, dažos gadījumos nepiepildītas
sievišķības alkas, tuvu cilvēku zaudējumu.

Autore spējusi atrast atslēgu uz katras meža meitas sievišķo pasauli. Paralēli šie stāsti ir arī par
vīriešiem, viņu klātbūtni, pašaizliedzību un vājumu, spēju pieņemt un īstenot lēmumus. Viens no
baisākajiem ir vairākos stāstos pieminētā vienošanās: nonākot aplenkumā, vīrietis nošaus savu mīļoto
un pēc tam pats sevi, ko arī Regīnas Tīlibas acu priekšā bunkurā izdara māsasvīrs. Tas ir stāsts par
attiecībām, iespējām tās saglabāt vai zaudēt, pārsvarā gan par pacietību un otra cilvēka cienīšanu, pat
ja otrs cilvēks sevī noslēdzas un nerunā nedēļām. Ja šauro apstākļu un nemitīgās trauksmes dēļ drēbes
gandrīz nekad netiek novilktas, laulātajiem nav intīmās dzīves; ja, esot mežā, tiek ieņemts un iznēsāts
bērniņš, kurš tomēr drošības un izdzīvošanas dēļ jānodod pazīstamu vai svešu cilvēku rokās, nezinot,
vai jebkad satiks un, ja satiks, vai nošķirtības gadi nebūs vājinājuši asinsradniecisko saikni
(visbiežāk bērni bija iedzīvojušies jaunajās ģimenēs un pārmaiņas uztvēra traumatiski).

Grāmatas autores vārdiem runājot, šie ir stāsti par mežu kā ģimenes lietu un bieži arī ģimenes
traģēdiju. Lasītājam tas būs emocionāls pārbaudījums un skats uz vēstures zvērīgajiem notikumiem
caur sievišķo pieredzi. Ê



recenzija
Armands Vijups
Nebijušu sajūtu restaurācija
Latvijas kontekstā senās pastkartes ir nenovērtējams
vēstures avots, no kura var gūt plašu ieskatu apmēram
gadsimtu senā Latvijas ainavā
Armands Vijups, arheologs, vēstures zinātņu doktors, LU asociētais profesors. Pētījis Latvijas seno rotu tipoloģiju,
ģerboņu vēsturi, numismātikas un sfragistikas jautājumus.

Kolekcionāra Ivara Silāra un fotogrāfa Vara Santa grāmatas Aizpute. Pagātne un tagadne galvenie
«personāži» ir 19. gs. beigu—20. gs. sākuma pastkartes. Tās ir savdabīgs ilustratīvās pagātnes
fenomens ne tikai Latvijā, bet arī bijušajā Krievijas impērijā, Eiropā — faktiski lielā daļā tālaika
pasaules. Pateicoties fotogrāfijas un poligrāfijas attīstībai, tas bija šādu izdevumu «zelta laikmets»,
un to sortiments bija neparasti plašs un daudzveidīgs, dodot iespēju ar pasta starpniecību nosūtīt
tuviniekiem (draugiem, paziņām) vizuālu priekšstatu par kādu pilsētu vai vietu. Šāda vēlme
saprotama arī mūsdienu cilvēkam, tikai pasta pakalpojumus visbiežāk aizstāj tehnoloģiski risinājumi,
kas ļauj ar e–pasta vai vēl operatīvāku rīku (WhatsApp u.c.) starpniecību nosūtīt pārsvarā vidējas
kvalitātes digitālu attēlu no «vietas, kur esam».

Latvijas kontekstā senās pastkartes ir nenovērtējams vēstures avots, no kura var gūt plašu ieskatu
apmēram gadsimtu senā Latvijas ainavā, galvenokārt pilsētvidē. Lai gan lielākoties tās orientētas uz
nozīmīgāko objektu atspoguļošanu, salīdzinoši bieži tajās iemūžinātas arī pilsētu nomales un ne tik
reprezentatīvas vietas. Šķiet, laikaposms līdz Pirmajam pasaules karam šajā ziņā bijis
visinteresantākais. Ieskatu sava laika pilsētvidē un ainavā sniedz arī starpkara posma pastkartes,
tomēr īpašas sajūtas raisa tieši 20. gs. pirmo desmitgažu «atklātās vēstules», kā ilustrētās pastkartes
dēvē oficiālā informācija tās adresei un tekstam paredzētajā pusē. To poligrāfiskajam izpildījumam,
kompozicionālajam tvērumam, papildinošajiem tekstiem (latviešu, krievu, vācu, bieži vien visās
trijās valodās) kopā piemīt neatvairāms šarms. Tāds, gan daudz piezemētākās izpausmēs, vēl jūtams
20.—30. gadu pastkartēs, taču pilnīgi zūd pēc Otrā pasaules kara (nedod Dievs, atklātnē atainot kādu
īpaši slepenu objektu, piemēram, tiltu vai dzelzceļa staciju!) klajā laistajās.

Senās atklātnes kā izziņas avotu un ilustratīvo materiālu vēstures pētnieki izmantojuši un turpina
izmantot visai plaši. Tomēr jāatzīmē, ka ārpus filokartistu kā kolekcionāru savāktās un gandrīz
nepublicētās informācijas Latvijas pastkartes kā vēstures avots vēl tikai gaida nopietnu izvērtējumu.
Tāpēc patiesa atzinība vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa pirmajiem pētījumiem šajā jomā.[ 1 ]

Plašākam interesentu lokam kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem senās ilustrētās pastkartes
pieejamas populārzinātniskajos izdevumos, jāteic, tie gan veltīti tikai un vienīgi Rīgai. To klāstā
vispirms atzīmējamas plašu atsaucību iemantojušās arheologa (un reizē arī aizrautīga filokartista)
Andra Caunes grāmatas par Vecrīgu, Pārdaugavu, Ziemeļu, Vidzemes un Latgales priekšpilsētām,
kurās līdzās pastkartes attēlam ievietota arī lappusi plaša koncentrēta informācija par attēloto vietu



vai objektu. Neparasti apjomīgs, diemžēl poligrāfiski ne visai veiksmīgs izdevums bijis vēsturnieces
Intas Štamgūtes veidotais divsējumu izdevums Rīga 20. gadsimta sākuma pastkartēs (2000). Gan
dārdzības, gan lietošanai pilnīgi neērtā formāta dēļ (lai arī tas nenoliedzami ir oriģināls) tas īsti
nenonāca pie adresātiem. Pašlaik izdevums kļūst pieejams e–grāmatas veidolā.

Pārējām Latvijas pilsētām veltīto ilustrēto pastkaršu valdzinājums plašākam interesentu lokam
līdz šim bijis sastopams reti. Aizpute. Pagātne un tagadne vērtējams kā visai veiksmīgs mēģinājums
izrauties no noslēgtā «Rīgas loka», pievēršoties arī citām Latvijas vietām, kas pelnījušas tikpat lielu
uzmanību.

Šķiet, izdevuma autori ietekmējušies no Andra Caunes sagatavoto izdevumu struktūras, paralēli
attēliem atvēruma vienā lappusē publicējot izvērstu vēsturisku informāciju par redzamo vietu
atvēruma otrā pusē. Veiksmīgais risinājums ir guvis būtisku papildinājumu — līdzās senajai
pastkartei redzama arī Vara Santa veidotā un apdarē eleganti «vecinātā» šīs pašas vietas fotogrāfija
mūsdienās, tādējādi ļaujot izjust vides, arhitektūras un kopējās noskaņas izmaiņas vai — ir arī tādi
neparasti gadījumi — rādot šīs vides pārsteidzošu saglabāšanos cauri gadsimtu ilgam ritējumam. Ir
arī precīzas mūsdienu adreses norāde un shematiska karte ar objekta vietas atzīmi.

Ivars Silārs, Varis Sants. Aizpute. Pagātne un tagadne. Aizpute, 2014.

No šī skatu, faktu un detaļu kopuma rodas neparasta déjà vu sajūta, ļaujot ienirt tajā laikmeta vidē



un vietā, kurā nekad nav būts. Sajūta, kas pārsteidzošā kārtā rodas ne tikai aizputniekiem, bet
jebkuram šīs tēmas un grāmatas interesentam. Lai gan no 74 publicētajiem senajiem attēliem 39
attiecināmi uz 20. gs. 20.—30. gadiem, grāmatas vizuālais vēstījums ar retiem izņēmumiem atspoguļo
19.—20. gs. sākuma Aizputi — to pilsētvidi, kas tikai daļēji saglabājusies romantizētās atmiņās un
kuras tēlu publikācijā vizuālais vēstījums paspilgtina un nostiprina.

Koncepcija «toreiz—tagad» ir tikusi bieži izmantota. Drīz pēc Rīgas Latgales priekšpilsētai
veltītās Caunes grāmatas iznākšanas līdzīgu «nebijušu sajūtu restaurāciju», fotografējot pastkartēs
attēlotās vietas mūsdienās (diemžēl steidzīgi un amatieriski), mēģināja veikt Pauls Bankovskis.[ 2 ]

Līdzīgs un kvalitātes ziņā tāpat no Vara Santa spožā veikuma atpaliekošs mēģinājums bija skatāms
Ventspils muzeja izstādē Pils iela pirms 100 gadiem 2011. gadā.

Protams, arī Aizputes grāmatas veidotājiem var norādīt uz dažiem trūkumiem. Piemēram, nav
informācijas par kopējo pašlaik kolekcijās pieejamo Aizputei veltīto ilustrēto pastkaršu skaitu — tas
ļautu labāk izprast veikto atlasi, tās pamatotību. Var tikai pieņemt, ka kopējais zināmais to skaits ir
ievērojami lielāks nekā grāmatā ietvertais (Andris Caune, veidojot Rīgas Pārdaugavai veltīto
grāmatu, atlasi veicis no 500 pagājušā gadsimta sākuma šī rajona pastkartēm). Publikācija arī iegūtu
plašāku skanējumu un interesentu loku, ja teksts paralēli būtu lasāms vācu vai angļu valodā.

Šai grāmatai vajadzētu kalpot par kaitinošu un vienlaikus pozitīvu ierosmi pārējām Latvijas
pilsētām — tādā vai citā formātā un izpētes detalizētībā izvērstas publikācijas par savām
vēsturiskajām pastkartēm gaida Liepāja, Kuldīga, Cēsis, Jelgava utt. Lai atvaino digitālā formāta
cienītāji (tādā veidā ir aplūkojams Ventspils un daļēji arī Jelgavas, mazliet nesistemātiski — arī citu
pilsētu pastkaršu klāsts), bet seno pastkaršu pievilcība un vēstījums pilnībā atklājas tikai un vienīgi
poligrāfiskā veidolā. Ê

[ 1 ] Pumpuriņš, T. Ieskats Baltijā izdoto ilustrēto pastkaršu vēsturē (1872—1894). 4.
simpozijs par Latvijas pasta vēsturi. Daugavpils Universitāte. 2010. gada 31. jūlijs.
[Hamburg: Harry v.Hofmann Verlag] 2010. 9.—20. lpp.; Pumpuriņš, T. Pirmās
ilustrētās pastkartes Rīgā (1893—1894) un to izdevēji. Senā Rīga 8. Rīga: Latvijas
Vēstures institūta apgāds, 2015. 271.—288. lpp.

[ 2 ] Bankovskis, P. Izdziestošās vietas. Satori. http://satori.lv/raksts/izdruka/5934

http://satori.lv/raksts/izdruka/5934


atmiņas
Orests Silabriedis
Par dzejas neizbeigšanos
Filoloģes Rutas Veidemanes (1933—2014) piemiņai

Jebkura māksla, arī dzeja, tiecas sasniegt to, kas mūzikai
jau no dabas dots

Cilvēkiem dažkārt šķiet, ka mākslas darbu analizēšana ir matu skaldīšana. Vai, gluži otrādi, trieciens
ar lauzni tā trauslajā dvēseles kodolā. Mēs klausāmies mūziku, un iztēle uzrīko ainavu skati —
bildītes slīd garām cita pēc citas. Ja bildītes neslīd, tātad slikta mūzika. Mūzikas aprakstnieki
joprojām palaikam grēko ar vēja šalkšanas, dzimtenes ainavas un dziļu filozofisku domu piesaukšanu.
No otras puses, mūzikas izskaidrošana jeb hermeneitika ir pagalam slidens diskusiju priekšmets.
Atcerēsimies kaut vai to, cik veiksmīgi Bēthovena mūziku izmantoja gan komunisti, gan nacisti.

Skaidrs, ka mākslas kritiķiem žurnālistiskā līmenī vieglāk reflektēt par saturu, nekā palūkoties uz
mākslas darba celtni un tās sastāvdaļām. Grāmatas Izteikt neizsakāmo (Liesma, Rīga, 1977) ievadā
Ruta Veidemane (1933—2014) citē krievu literatūrkritiķi un parodiju meistaru Zinoviju Paperniju,
kurš Majakovska meistarībai veltītā tekstā saka: «Visa daiļliteratūras stila bagātība izaug uz valodas
bāzes. Un pavisam atmest lingvistisku daiļdarba analīzi — tas literatūrzinātniekam nozīmē to pašu, ko
sākt celt ēku uzreiz no otrā stāva.»

Biju dzirdējis, ka Ruta Veidemane smagi slima, un vēsts par viņas aiziešanu nebija pārsteigums.
Taču tā uzjundīja divas atmiņas. Pirmā saistās ar Latvijas Kultūras akadēmiju, kur Ruta Veidemane
topošajiem kultūras teorētiķiem lasīja lekciju kursu par stilistiku. Pēc kādas lekcijas viņa, kājas
šūpodama, sēdēja uz docētāja galda malas un par kaut ko līksmi dalījās iespaidos. Šī kāju šūpošana
un milzīgā laimes sajūta par iespēju apspriest ar valodu saistītus jautājumus pēc tam izpaudās šo
rindu autora kursadarbā — atceros to kolosālo impulsu, kas nāca no Rutas Veidemanes un ļāva man,
mūzikas jomas pārstāvim, atrast līdz tam nesajaustus tiltus un laipas starp mūzikas literāro iedabu un
valodas skanisko oreolu.

Otrā atmiņa aizved mūs abus ar Rutu Veidemani uz Latvijas radio 4. studiju, kur notika raidījuma
Mana mūzika ieraksts. Ēterā mūsu saruna pirmoreiz tika raidīta 2002. gada 23. novembrī, un tīmekļa
arhīvā to (vismaz pagaidām) nevar atrast. Sarunas sākumā viņa teica: «Es jums pastāstīšu par kādu
nakts mūziku, kas man joprojām palikusi anonīma. Biju piemigusi, pamodos un dzirdēju kaut ko tik
pasakainu, ka man likās — savu mūžu neko tādu neesmu dzirdējusi. Tas bija koris un orķestris, tādas
dobjas balsis, tālas atbalsis no lielas, tukšas telpas. Ar lielu nepacietību gaidīju, kad mūzika beigsies
un diktors pateiks, kas skanēja. Taču mūzika beidzās, un Latvijas radio 1 turpināja savus nakts
raidījumus. Tā es līdz šim pašam brīdim nezinu, ko tonakt dzirdēju. Kad mazmeitas lejasstāvā kaut ko
klausās, man liekas — jā, tas ir kaut kas tāds, bet ne. Un tā manī palikusi vēlme dzirdēt kaut ko, kas
izskan un atskan tāli, kas skan cildeni un reizē pazemīgi.»

Var jau būt, ka līdz mūža beigām Ruta Veidemane atrada šo noslēpumaino naktsmūziku, ticamāk



gan, ka ne. Tās skaistās lietas, kas planē pār mums sapnī, nemaz nav domātas, lai nolaistos uz zemes.
Un tad ir mūžīgā ilgošanās (skan plakani, bet tie, kas paši ko tādu jutuši, sapratīs).

Pēc tam mēs runājām par citām mākslām un citiem Rutas interešu lokiem.
Vienubrīd: «Mani interesēja redzēt, kā tas var būt, ka no valodas var izdabūt kaut ko tik neparastu,

suģestējošu, apbrīnojamu. Un tad es sāku meklēt pašā valodā. Domāju, ka tajā savā lauciņā es diezgan
šauri darbojos. Literatūrzinātniekam tomēr jāzina literatūras vēsture, dažādas estētikas kategorijas,
kas neattiecas tieši uz valodas estētiku vai psiholoģiju.»

Mazliet vēlāk: «Manu grāmatiņu Izteikt neizsakāmo diezgan augstu novērtēja. Bet es atceros, ka
Dzidra Kalniņa savā recenzijā, kas bija pozitīva, teica: sastapšanās nav notikusi. Tas nozīmē —
sastapšanās starp literatūrzinātni un valodniecību. Es jau nemaz negribēju iet tik tālu pretī. Domāju,
ka literatūrzinātnieki drīzāk nepanāca man pretī. Bet tas nozīmē, ka ir kaut kāds viducītis, kas nav
nosegts un ko nav noseguši arī citi, un man liekas, ka tas joprojām tā ir.»

Turpat blakus: «Nav bijis tā, ka kāds ņemtu un turpinātu [manu darbu], taču par vientulību gan es
laikam nerunātu. Esmu saņēmusi daudz pozitīvu lādiņu un atsaucības no pašiem dzejniekiem. Es pat
teiktu — nepelnīti daudz. Ja mēs būtu vairāki, man būtu jādalās ar kādu citu. Lauru vainags būtu
saraustīts. Un jūs mani neslavētu tā, kā nule to darījāt. Bet es gan arī nekad neesmu centusies, lai
neviens cits šajā laukā nenāktu. Lielā mērā Anda Kubuliņa strādā šajā virzienā. Mēs it kā nākam no
dažādām pusēm un arī nesatuvojamies pilnīgi. No valodas viedokļa viņa ir fonētiķe, strādājusi
eksperimentālajā fonētikā, bet sāka ar literatūru. Man otrādi — es sāku ar valodniecību un aizgāju uz
literatūras teoriju. Viens saka — literatūras teorija, citi — literatūras kritika. Ar kritiku man ļoti
nepatīk nodarboties. Bet kā es tam žurnāla cilvēkam pateikšu, ka negribu?»



Ruta Veidemane. «Manī palikusi vēlme dzirdēt kaut ko, kas izskan un atskan tāli, kas skan cildeni un reizē pazemīgi.»
Foto — Gunārs Janaitis

Turpinot iepriekš teikto: «Jebkura māksla, arī dzeja, tiecas sasniegt to, kas mūzikai jau no dabas
dots — mūzikā nav nekā materiāla. Nekā tāda, ko varētu iztulkot praktiski un ikdienišķi. Uz to tiecas
katra māksla, un sevišķi dzeja vēlas atpriekšmetiskot. Par to ap 1900. gadu runāja vācu estēts
Flekelts — māksla vienmēr tiecas jebkuru attēlojamo atpriekšmetiskot. Bet dzejnieki joprojām
palaikam sastopas ar pretestību — tikko viņu teiktais nav īsti skaidri saprotams un skaidros vārdos
pateikts, to viņiem mēdz pierakstīt kā trūkumu. Ne vienmēr, bet gadās.»

Par analīzi Ruta Veidemane saka: «Kādreiz saka par tām rozes ziedlapiņām — tikko tu tās izplūkā,
tā zieds ir pazudis. Tam es atkal īsti nepiekrītu, jo nav jau tā, kas es sāku ar skatīšanos, kas no
valodas vienībām tur ir vai nav. Vispirms jābūt suģestijai. Ir jāpatīk tam dzejolim, viņš ir jāpārdzīvo.
Un tikai pēc tam — tagad paskatīšos, kas tur ir tāds sevišķs no valodas viedokļa. To, ko es
pārdzīvoju, jau nevar pateikt. Bieži vien tas attiecas uz fonētiku. Piemēram, Mārim Čaklajam ārkārtīgi
svarīgs ir skanējums. Viņam ir tās pejoratīvās skaņas, viņš meklē vārdus ar tām, bet izmanto ne tādā



nolūkā — viņam mīkstinātie līdzskaņi veic pilnīgi citu lomu. Ir veikti eksperimenti, ar kādu krāsu
asociējas katrs patskanis, un zināma objektivitāte tur ir. «A» asociējas ar kaut ko lielāku, un «I» ar
kaut ko mazāku. Patskaņu secībai ir liela nozīme. Ir arī daudz kas subjektīvs. Un dažādās valodās tas
ir atšķirīgi. Un visinteresantāk tas vienmēr būs dzimtajā valodā. Knuts Skujenieks man piedos, ka
atstāstu — bija saiets, kur satikās tulkotāji no dažādām valstīm, un vajadzējis uzrakstīt vismaigāk,
vismīlīgāk skanošo vārdu. Slāvu valodās runājošajiem vismaigāk skanošais vārds bijis телятина.
Latvietis nekad neko tādu nevarētu iedomāties, mums ar šiem mīkstinātajiem līdzskaņiem saistās
pilnīgi citas emocijas. Bet Čaklais mēģina to pārvarēt, un viņam izdodas.»

Par mākslu hierarhiju: «No mākslām tuvākā man ir dzeja, bet mūzika ir visur, es nevaru no viņas
tā īsti nekur izvairīties. Balets un deja man ļoti patīk. Tas laikam būtu trešais aiz dzejas un mūzikas.»

Visbeidzot par pašu dzejas rakstīšanu: «Atmetu dzejošanu 14 gadu vecumā. Sāku 8—9 gadu
vecumā. Nekas nav saglabājies. Smieklīgi traģiskā veidā. Mājās bija zādzība, ne zādzība, milicija
paņēma manu dzejoļu kladīti un neatdeva atpakaļ. Tas zudums notika jau krietni vēlāk. Kladīte
glabājās pie manas mammas. Es savu dzejošanas laiku biju pārdzīvojusi, tāpēc pārāk neuztraucos par
pazudušo. Apmēram jau arī zinu, kāda bija mana tālaika dzeja. Es rakstīju par to, ko nekādi nevarēju
tolaik saprast un izjust. Ieskaitot dziļu un traģisku mīlestību. Man likās, ka dzeju rakstīt ir viegli un
patīkami. Mēs rakstījām abas ar draudzeni. Paņēmām kladītes, aizgājām ļoti skaistā vietā, apsēdāmies
kalniņā pie upes un rakstījām. Skatījāmies — kura pirmā uzrakstīs. Reizēm likās, ka sanācis tīri gludi.
Pārtraucu tad, kad sapratu, ka dzejā tomēr jāieliek kaut kas no sevis, nepietiek ar to, ko citi domājuši
un dzejojuši.»

Un tad dzied Emma Šaplina. Dziesma kā dziesma, un Ruta saka — ne jau tajā balsī, bet orķestrī ir
kaut kas no tās naktsmūzikas dzīlēm. Un tagad Ruta pati ir tajās dzīlēs, un šī mūzika viņai skan, kad
vien Ruta to vēlas. Mīkla atminēta.

Pārlasu ar lielām grūtībām sadabūtu Rutas Veidemanes grāmatu Izteikt neizsakāmo (paldies
Vādonam!). Lietojot mūsdienīgu internacionālismu, šis darbs ir must have ikvienam, kurš vēlas
izteikties saturīgi. Lasu, un ik lappusē ir kaut kas apdomāšanās vērts — vai nelietoju krāšņa tukšuma
vārdkopas, vai izteiksme maksimāli precīza, bet pāri visam — bezgalīga sajūsma par valodas
bezgalīgajām iespējām. Man pat liekas, ka jauna mūzika vienudien var arī izbeigties, bet jauna
dzeja — nekad. Ê



diskusija

Turpināt ritēt
Vai Raiņa un Aspazijas idejas konvertējamas šodienā?
Sarunā piedalās Inga Ābele, Raimonds Briedis, Ieva Struka,
sarunu vada Eduards Liniņš

Inga Ābele — rakstniece, lugas Aspazija (JRT) autore

Raimonds Briedis — literatūrzinātnieks, LKA asoc. profesors

Ieva Struka — teātra zinātniece, Latvijas Nacionālā teātra direktora palīdze repertuāra jautājumos, iestudējuma Raiņa
sapņi libreta autore

Eduards Liniņš — publicists, Latvijas radio 1 vecākais redaktors

Eduards Liniņš: Uz Raini un Aspaziju mēs it kā pašsaprotami raugāmies kā uz idejisku tandēmu, it
sevišķi jubilejas gada kontekstā. Vai tam ir pamats? Un, ja ir, tad — kāds?

Inga Ābele: Lasot viņu darbus, šķiet, noteikti ir — Rainim ir daudz no Aspazijas, Aspazijai — no
Raiņa. Piemēram, 1911. gadā Kastaņolā Aspazija uzrakstīja dzejoli Mēnessnakts, un arī Raiņa
nepublicētajos dzejoļos ir Mēnessnakts — varbūt ne tik veiksmīgs, taču tēli ir tie paši.

Raimonds Briedis: Tāpat ar Raiņa Kalnā kāpēju: «Tu kļūsi vientulīgāks gads pēc gada…» Arī
Aspazijai tajā pašā periodā, Gadu simteņu maiņā, viss ir būvēts tā, ka nonāk līdz Ibsenam un beidzas
ar Kalnu kāpēja monologu. Tas ir apmēram tas pats laiks. Ir, protams, lietas, kas viņiem ir atšķirīgas,
ir tādas, kas kopīgas. Viņi ir gan sacentušies, mēģinot viens otru pārspēt, gan arī, kas sevišķi
interesanti, turpinājuši viens otra aizsākto, kad Rainis izstrādā kaut ko Aspazijas iecerētu un
Aspazija — Raiņa ieceri. Līdz ar to viņi ir savstarpēji saistīti un tik viegli neatvienojas.

Ieva Struka: Mani šis jautājums, taisnību sakot, samulsināja. Manuprāt, nodalīt ir tik grūti.
[Latvijas Nacionālā teātra] izrādē Raiņa sapņi mēs izmantojam to Raiņa vēstules fragmentu, kurā
viņš pārmet: «Tu neviļus raksti par maniem tematiem, manā valodā, manā stilā.» Tas, protams, izrauts
no konteksta — lai nebūtu pārlieku liriski un parādītu, ka savstarpējā papildināšanās izraisa arī
konfliktsituāciju. Bet būtībā, es domāju, to pārmest…

R.B.: Tā ir sacensība.
I.S.: Jā — sacensība! Tā viņi paši arī ir definējuši, un sacensība ir tas, kas dzen uz priekšu, neļauj

apstāties, ļauj attīstīties. Es to uztveru kā pozitīvo.
E.L.: Tādā anekdotiskā līmenī figurē priekšstats: Rainis — ideju ģenerators, Aspazija —

akumulators.
R.B.: Rīta un vakara zvaigzne. Es domāju, Aspazijai ļoti sāpīgi ķērās klāt Raiņa izteikums, ka

viņa ir Vakarzvaigzne, viņš — Rīta zvaigzne. Bet atcerēsimies — Rīta zvaigzne un Vakarzvaigzne jau
ir viena un tā pati, Auseklis jeb Venēra. Un viņi varēja apvainoties vai ne, bet viņi ir viens un tas
pats.

I.Ā.: Nu gan tev sanāca simbols!
E.L.: Es domāju, mums šajā sarunā ir tiesības lietot arī kādu sudraba laikmeta simbolu.



I.S.: Viens ir tāda idejiskā sacensība, otrs, kas izriet no sarakstes Slobodskas periodā, — ka viņi
papildināja viens otru tīri tehniski. Aspazija taču bija Raiņa redaktore un kā redaktore ieviesa kaut ko
no sevis viņa tekstos.

R.B.: Es domāju, viņi abi pietiekami pārvaldīja viens otra stilu, lai Rainis, ja gribētu, varētu
imitēt Aspaziju un Aspazija — Raini.

E.L.: Tā anekdote jau funkcionē arī apgrieztā versijā — ka Rainim ir maz jaunu ideju, ka, būdams
viens no sava laika izglītotākajiem latviešiem, viņš uzņēmis daudz cittautu kultūras impulsu un bijis
vairāk svešu ideju kanalizētājs latviešu kultūrā. Savukārt Aspazijai piemitis varbūt ne tik izkopts, bet
dabas dots talants, vairāk oriģinālu ideju.

Pagātne un nākotne
I.Ā.: Cilvēka prāts tā veidots, ka grib visu likt plauktos, Rainis un Aspazija arī paši sevi lika
plauktos. Rainis bija «domātājs», Aspazija — «jutēja». Un tad pēkšņi «jutējai» Aspazijai izlaužas
dzejolis, kur «es ģeķība, pilna nākotnes». Iepriekš viņa uzsvērusi, ka ir no pagātnes, viņas saknes ir
tur, no tās viņa smeļ savu spēku, bet Rainis ir nākotnes cilvēks. Un te pēkšņi: «Es — pilna nākotnes!»
Tas ir dzejolī Noli me tangere krājumā Ziedu klēpis. Tāds pilnīgs rāviens pēc brīvības — lai neliek
iemauktos, lai neliek plauktā.

I.S.: Runājot vēl par pagātni un nākotni, tas nāk arī no Raiņa un Aspazijas priekšstata par to, kas
ir laba dramaturģija — ka tā barojas no pagātnes mītiem, mītu sistēmas, pagātnes varoņiem, tos
ieliekot šodienā un runājot par nākotni. Jo nav taču tā, ka kādam no viņiem nebūtu bijis ideju par
šodienu. Bet augstākais drāmas līmenis sasniedzams, izmantojot tādu izteiksmi.

R.B.: Man vienmēr šķitis interesants priekšstats par nākotnes cilvēku. Rainis visu mūžu gribēja
uzrakstīt romānu — modernu, laikmetīgu, atšķirīgu no jau pastāvošām formām. Un no šīs ieceres
viņam visu mūžu «birst nost» citi darbi. Romānu viņš tā arī neuzraksta, bet viņa Dzīve un darbi tomēr
ir sava veida romāns par sevi — tur ir viņa rakstītais, viņš pats savas idejas komentē, mēģina sevi
ielikt vēsturiskā rāmī. Toties visi romāni, kas sarakstīti par Raini, ir mēģinājumi saprast, kā Rainis
sevi veidojis. Kaut aptvert visu īsti nevar — sākot jau ar tām biļetēm un kvītīm, kuras Rainis ir rūpīgi
saglabājis. Kā zināms, viņš visu ko tādu rūpīgi saglabāja, jo — var noderēt. Viņš mēģināja saprast
moderno cilvēku un pats bija viens no prototipiem.

I.Ā.: Rainis man saistās ar trauslu, bet ļoti asu zīmuli — vienmēr uzasinātu. Tas izteiksmes
lakoniskums — var redzēt, cik viņš ap to domu ir ņēmies. Tā, ka nekā lieka, un tas «nekā lieka» arī
satur visu to milzumu.

I.S.: Katram savs Rainis — man savukārt šķiet, ka ir publicēts diezgan daudz tekstu, kas vairs
neiztur šā laika kritiku, un arī tālaika kontekstā ne viss ir augstākās kvalitātes. Manuprāt, Rainim
likās, ka «es esmu tik dižens, ka katrs mans vārds ir vērts, lai saglabātu».

Spēja izlasīt Raini
R.B.: Kad Rainis radīja savus jaunvārdus, viņa koncepcija bija — visam jābūt dinamiskam, ātram,
laikmetam atbilstošam. Viņš mēģināja vārdu saspiest arvien īsāku — labi zināmais «mīlestības» un
«mīlas» piemērs. Vārdu «mīla» mēs nespējam uztvert kā jaunvārdu — mums tas jau sen ir
«iestrādājies», «iegājis» pilnīgi neitrālu vārdu kategorijā.

E.L.: Tātad jājautā, cik lielā mērā mēs šodien spējam uztvert tālaika idejas daļēji atšķirīgās



valodas izteiksmes, stila dēļ. Sevišķi, ja runājam par plašākas sabiedrības uztveri, nevis kritiķa vai
latviešu filozofiskās domas vēsturnieka skatījumu. Kā vērtēt mūsdienu vidusmēra cilvēka spēju izlasīt
Raini?

I.S.: Un cik mūsdienu cilvēki spēj izlasīt Rīgas Laiku?
E.L.: Labi — tātad Rīgas Laika auditorija?
I.S.: Es domāju, Rīgas Laika auditorijai, izsakoties tēlaini, nav nekādu grūtību izlasīt Raiņa

idejas, tās saprast un iedziļināties. Tiesa, teikuma gramatiskā struktūra var prasīt zināmu laiku, kamēr
tu ieej tajā atmosfērā un teksta plūdumā.

I.Ā.: Man ir cits viedoklis — nevajag cilvēkus novērtēt par zemu. Kā tajos, tā šajos laikos ir
cilvēki, kuri strādā ko citu, un ir tie, kas ņemas ar valodu. Un valodas realitāte ir kas ļoti specifisks.
Cilvēks, ja viņš vēlas, ja viņam piemīt tā skaistuma maņa… [Saistībā ar gleznotāja] Leo Kokles
izrādi aizdomājos — un man tā doma joprojām patīk — par to septīto, par skaistuma maņu. Rainis un
Aspazija savas vēstules un dienasgrāmatas rakstīja ārkārtīgi skaistā valodā, un nevienam nav
problēmu tās izlasīt, ja vispār ir interese par jūtu dzīvi. Cita lieta — daudziem šai trakajā darba ritmā
vienkārši nav laika.

I.S.: Es runāju tieši par to pašu — proporcija ir identiska. Tie, kuri vispār interesējas arī par ko
citu, ne tikai par sadzīvi, tiem nav nekādu problēmu pieslēgties Raiņa vai Aspazijas idejām. Tas
prasa tik vien kā uztakti, kuras laikā tu pārvari laika distanci, bet tāda pati laika distance ir jāpārvar,
lai klausītos Šekspīra tekstu.

I.Ā.: Ja tu dzīves laikā sevi kaut mazliet kop, tad dabū arī tos nepieciešamos fragmentus un tiec
tam materiālam klāt.

E.L.: Tātad formulējam — Rīgas Laika auditorija…
I.S.: Tā bija metafora!
E.L.: Protams, metafora.
I.Ā.: Tikpat labi varētu teikt — Ir auditorija.
E.L.: Ir auditorija tomēr ir kaut kas drusku cits.
R.B.: Tad mēs varam teikt — Domuzīmes auditorija. Neviens gan vēl nezina, kas tas īsti ir.
E.L.: Lai būtu — Domuzīmes auditorija, vai tomēr arī Nacionālā teātra auditorija, kas taču

atšķiras no Rīgas Laika auditorijas?
I.S.: Paga, nevar mest visu pār vienu kārti! Tad es drīzāk dalītu: nacionālā hita Latgolas

auditorija un pārējo izrāžu auditorija. Ko pierāda absolūti, līdz aprīļa beigām, izpārdotās Raiņa
sapņu izrādes. Un tās izrādes, kas jau notikušas, rāda, ka proporcija starp sapratējiem un
nesapratējiem ir aptuveni deviņi pret viens — tāds vismaz ir mans vērojums. 90% uztver notiekošo,
nolasa šo asociatīvo un zīmju valodu, un 10% nesaprot. Pieņem vai nepieņem — tas ir cits jautājums,
bet 90% saprot.

E.L.: Ļoti optimistisks vērojums. Un kompliments teātra tirgvedībai.
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Lielums un patoss
R.B.: Manuprāt, ja konflikts pastāv, tad kādā patosā vai priekšstatā par Raini. Visi par viņu runā, bet



īsti nesaskaras. Brīdī, kad šī saskarsme notiek, mainās arī attieksme. Problēma varētu būt lugu patoss,
kuru tagad mēģina nevis izcelt, bet drīzāk otrādi. Uguns un nakts pirmuzvedumam ārkārtīgi būtisks
bija tolaik pieņemtais patoss — pāri ikdienai, lielais cilvēks, lielie tēli. Un tiešām jūsmoja, ja
aktrisei bija plašs žests, un Lāčplēsis teica: «Ho–ho! Es eju!» Mūsdienās to «Ho–ho!» mierīgi varētu
svītrot, pat paliekot ritmā, bet pietuvinot izteiksmi «uz leju». Saka jau, ka ir vēlme pēc tā augstā, ka
vajag Raiņa lielās idejas, vajag parādīt — kaut ko lielu! Taču, ja tiešām parādītu lieluma patosu, kāds
ir Rainim, to nepieņemtu. Bet, ja atrodam to lielo arī, tā sacīt, Skalbes variantā — ikdienišķajā —,
tad Rainis atkal sāk dzīvot.

I.S.: Teātris un māksla vispār attīstās pa spirāli un atgriežas sākuma punktā. Nevaru pareģot, bet
domāju, ka tā desmitgade teātrī, kas tika veltīta sadzīvisku jautājumu risināšanai hiperreālisma
valodā, tuvojas nobeigumam, un arvien vairāk visos teātros redzamas spilgtas formas izrādes… Ja
vēlies, vari saukt to par patosu, kas gan nav precīzākais raksturojums. Teātris atgriežas pie tā, kas nav
reālistisks. Līdz ar to — kāpēc lai Raiņa darbi kādā transformētā veidā neatgrieztos uz skatuves?

E.L.: Te mēs esam nonākuši pie, manuprāt, būtiskākā jautājuma Raiņa un Aspazijas
interpretācijā — mūsdienas un priekšstats par lielajām idejām. Priekšstats par universālām
patiesībām, kuras sabiedrībai dod kultūras varoņi, lielie domātāji, dzejnieki, un kuras īsteno vadoņi.
Pēc visa tā, kas noticis 20. gadsimtā un kas man šeit nav jāatgādina, — lielās idejas? Par kurām
Rainim un Aspazijai, domājams, bija tieši tāds priekšstats, kā minēju.

I.Ā.: Aspazija jau 30. gados sēroja, ka lielās vēsturiskās drāmas vairs nav pieprasītas, savukārt
apkārtējā dzīve viņai pārāk nepatīk, lai ņemtos uzrakstīt kādu sadzīvisku lugu. Man liekas, ka ir cits
gadsimts un tas viss vispār ir beidzies. Nav vairs tā, ka dramaturgs, kā reiz Aspazija, ieies teātrī,
nometīs savu ģeniālo manuskriptu un nu tik teātris taisīs.

E.L.: Bet tu nometi Tumšos briežus, un taisīja — un ne viens vien.
I.S.: Tā bija gadsimtu mija! Ir 2015. gads.

Ideālisms un realitāte
I.Ā.: Agrāk bija masa, kuri strādāja, galvu nepacēluši, un bija daži, kuri izlauzās no savas vides. Kā
Aspazija, pateicoties māmiņai, izglītībai, savam trakumam… Bet tagad, man liekas, Dievs visus kopā
paceļ par pakāpienu augstāk. Internetā ir pieejams tik daudz vērtīgas informācijas. Ja neesi pats ticis
tai klāt, neesi izglītojies, vaino pats sevi. Apkārtējā situācija ir ļoti mainījusies. Vairs nekad nebūs
viens lielais rakstnieks, kurš tagad valdīs. Tas laiks ir pagājis.

E.L.: Tas izriet no informācijas sabiedrības? No modernās demokrātijas?
I.Ā.: No visa — tas ir normāls cilvēces attīstības posms.
E.L.: Vita Matīsa, rakstot par Raiņa un Aspazijas politisko darbību, norāda, ka tā ir būtiskā

atšķirība starp totalitārām un autoritārām sabiedrībām no vienas un modernām demokrātijām no otras
puses. Normālā demokrātiskā sabiedrībā rakstnieks zaudē daudzas tās funkcijas, kādas viņam ir
totalitārā sabiedrībā — demokrātijā tās uzņemas citu sfēru profesionāļi.

I.S.: Kad tu teici «lielās idejas», pirmais, kas man nāca prātā, bija Minskas sarunu nakts [starp
Ukrainas, Krievijas, Vācijas un Francijas līderiem šā gada februārī]. Bet tajā pašā laikā mūsu par
labu atzītā demokrātiskā iekārta nepieprasa lielas idejas un lielu darbu veicējus, līdz ar to, manuprāt,
nonāk pretrunā ar cilvēka pamatinstinktu attīstīties. Ja tu vēlies īstenot Raiņa vai jebkura lielā
domātāja sapņus vai idejas — to, ka cilvēka primārais mērķis ir kļūt labākam, gudrākam, dzīvot
taisnīgākā sabiedrībā, kur katrs ir tiesīgs iziet šo attīstības ceļu —, tad pārvarēt sevi, pārvarēt dzīvi,



pārvarēt nāvi — demokrātiskā sabiedrībā tas viss ir bez oficiāla pieprasījuma. Brīdī, kad no mūsu
vides izlīstu šie jaunie raiņi, viņi nebūtu vajadzīgi. Veidotos vēl lielāks konflikts starp ideālista
instinktu attīstīties un iet uz priekšu un to, ko viņš šādā demokrātiskā sabiedrībā varētu iesākt. Vai
viņam tūdaļ būtu jākļūst par politiķi, jo tikai tāds spēj mūs profesionāli vest uz attīstītāku sabiedrību,
ja domātājs un rakstnieks nav vajadzīgs?

E.L.: Ne gluži tā, ka nav vajadzīgs, bet viņam ir cita funkcijas. Teiksim, Jaunās strāvas laikmetā
rakstnieks, vienlaikus politiķis, respektīvi, revolucionārs bija ļoti organiska un teju vienīgā iespējamā
izvēle. Savukārt 20. gadu demokrātiskajā Latvijā, par ko raksta Vita Matīsa, Rainim un Aspazijai bija
problemātiski integrēties politiskajā realitātē.

R.B.: Ja lieto šos darbības laukus, kuri pārklājas vai nepārklājas, no šā viedokļa var aprakstīt
visu pagājušo gadsimtu. Ir brīži, kad ideoloģijas, ekonomikas, politikas, literatūras un citu māk-slu
lauki savienojas, un tādi, kad tie nesavienojas. Brīvības cīņu laikā ikviens rakstnieks ir politiķis. Pēc
tam dažādie darbības lauki attālinās, un katrā no tiem strādājošie tikai tur uzkrāj savu profesionālo
kapitālu un tur arī īstenojas. Šādā laikā tāds Rainis ar savu lielo ideju nav pieprasīts un var būt
traucējošs.

I.Ā.: Rainis pats uzskatīja, ka viņam ir divi darbi, kas gājuši kopā ar «lielo vēju» — Tālas
noskaņas zilā vakarā un Daugava. Tās trāpīja tad, kad bija kā maize tiem, kuri cīnījās.

I.S.: Ja man prasa, vai šīs idejas šodien ir pieprasītas, vai tās ir dzīvotspējīgas, tad sāksim no
otra gala — ja mūsu politiķi ir tik atsvešināti no garīguma, no mākslas, no šāda veida domāšanas
lieluma, tad viņi labākajā gadījumā kļūst par labiem saimniekiem. Bet viņi absolūti nav spējīgi veidot
normālu valsts ideoloģiju un nezina, kurp valsti vest — tas viss notiek tādās saimnieciskā aprēķina,
grāmatvedības kategorijās. Tad mēs dzīvojam «grāmatvežu valstī» (ar to nebūt negribot noniecināt šo
profesiju). Un otra lieta, kāpēc tagad mūsu izrāde uzrunā samērā lielu auditorijas daļu — cilvēki pēc
izrādes saka, ka tā kopš ilgiem laikiem liekot viņiem domāt par patriotismu. Mēs acīmredzot
dzīvojam tik ļoti piezemētā vidē un atmosfērā, ka instinktu līmenī sāk pietrūkt, lai uz mums runātu citā
stilistikā un no drusku augstākiem plauktiem.

Katram jātop par Raini?
E.L.: Tātad — divi uzstādījumi. Viens — jauni raiņi un aspazijas dīgst un gaida savu stundu. Pašlaik
viņu lielās idejas nav pieprasītas, bet mums jāpagaida, kad beigsies «grāmatvežu valsts» laikmets.
(Lai gan par šo es droši vien varētu ilgi un dikti diskutēt — kas tad ir tā «negrāmatvežu valsts». Vai
neizrādīsies, ka tā ir, labākajā gadījumā, pašreizējā Grieķija, sliktākajā — Krievija.) Bet otrs, par ko
saka Inga, — mēs visi tagad mazi raiņi, jo visiem ir pieejamas jaunā laikmeta informatīvās iespējas.

I.Ā.: Nav runa par to, ka raiņi un aspazijas nebūtu vajadzīgi — vienmēr būs vajadzīgi. Bet runa ir
par viņu funkcijām. Ja bezkaislīgi paskatāmies uz revolūciju laikmetu — kas tad bija šīs revolūcijas?
Ir ļaužu masa, novesta līdz lopiskam stāvoklim, un ir tādi muižnieku un buržuju bērni kā Ļeņins,
Rainis, Stučka, kuri nāk no ļoti labi situētas vides, ir dabūjuši labu izglītību un sakūda tos nabadziņus,
lai ņem bozes. Rezultātā ir savstarpēja apsišana, daudz asiņu, un cilvēki, kuri pēc tam uz tā rēķina
iedzīvojas, sadala laupījumu, un kādu laiku ir miers. Pagājušā gada augusta Rīgas Laikā bija
Ņujorkas publicistes Franas Lebovicas teksti, un viņa saka: demokrātija nav cilvēkam iedzimta!
Cilvēkam iedzimts ir kā puikām smilšukastē — sist otram pa galvu ar koka zirdziņu. Bet demokrātija
ir jāsargā visiem spēkiem tieši tāpēc, ka demokrātijā tev — ikvienam! — ir jābūt līdzatbildīgam un
jābūt savā vietā. Katram jātop par Raini — to pieprasa demokrātija, patiesa demokrātija! Un tad arī



viss nostājas savās vietās. Ja es dzīvoju tiesiskā valstī, tad man nav pašai jāiet saukt Lembergu pie
taisnības — tam ir tiesas. Man par to nebūtu jādomā. Ja es dzīvoju surogātvalstī, tad man ir jāņem
plakāts un jāiet uz ielas.

E.L.: Cik lielā mērā Raiņa un Aspazijas idejas ir attiecināmas uz šo modernajai demokrātijai
noteicošo principu — ikviena apzinīgu līdzatbildību par procesu?

I.S.: Tieši to Rainis ir brīnišķīgi paudis dzejas valodā, un — jā — tas saistās ar sociālisma, ar
marksisma idejām to labākajā izpausmē. Citējot tieši Raini: «Viens ģēnijs nespēj izmainīt pasauli.»
Bet ģēnija galvenais uzdevums it mainīt daudzus citus un — jo vairāk, jo labāk. Jo tad, kad tie
daudzie paši — ikviens — mainīsies, viņi būs tie, kas attīstīs pasauli.

R.B.: Tas ir arī Aspazijas Sidraba šķidrauts — kad visi kopā to audīs. Bet, runājot par moderno
demokrātiju, tās principu ideālu iemiesojumu mēs neredzēsim nekur. Arī mēs neesam tikai
demokrātija, bet kaut kas, kas savijas kopā no ļoti daudziem aspektiem — pareiziem un nepareiziem.
Un arī izrādē Raiņa sapņi man šķita svarīgi — gan ne ļoti organiski īstenots, bet tas moments, ka visi
kaut kādā veidā ir Rainis. Un nevis lielie, bet tā piezemināti, tomēr līdzatbildīgi un iesaistīti. Un tā ir
iespēja attīstīties, mainīties, ieraudzīt pretējo un nesastingt kādā no tām klišejām, kuras ārkārtīgi
veiksmīgi iedarbojas uz cilvēkiem.

E.L.: Bet kāds sociuma saturs ir Raiņa un Aspazijas idejās? Ko viņi saprot, sakot «tauta»? Ko
Rainis saprot, sakot «pamatšķira»?

R.B.: Viņi ir dzejnieki — var atļauties nekonkretizēt. Kas ir pamatšķira? Ir jau konkrētās
definīcijas, bet Rainis tās nelieto — viņš nesaka «proleta cilts». Domāju, viņš saistīja kādu
demokratizācijas iespēju ar, piemēram, īpašuma attiecību nivelēšanu. Ka viņi tolaik saskatīja
sociālismu kā ideālo modeli — to nevar pārmest.

E.L.: Bet vai arī šajā gadījumā nav bīstami ņemt kādas pagātnes domātāju atziņas un kā klišejas
likt iekšā šodienas politiskajā procesā?

I.S.: Bet, ja ikviens no mums četriem šeit sēdošajiem būtu dzimis, teiksim, Ludzas rajona Ciblas
pagastā lopkopju ģimenē, piedzimuši ar gaišu galvu, — vai tad mēs nebūtu pelnījuši izglītoties, lai
šodien spētu šeit runāt par Raiņa idejām? Par to jau Rainis saka — «lai visi vienādā pilnībā staigā»,
«lai visiem vaļa pēc saules tiekties». Tā ir tā ideja, kas vienlīdz darbojas arī šodien — tava izcelsme
nedrīkst ietekmēt tavu iespēju iegūt izglītību un dzīvē kaut ko sa-sniegt.

I.Ā.: Šķiet, Raiņa laiks vēl īsti nav pienācis. Vienā naktī reiz pārlasīju Mēness meitiņu. Tāda
mīlas dzeja — tāda seksualitāte, tāda erotika! Pasaules līmeņa dzejnieks. Un tas arī ir viņš — šis
vientuļais, apsalušais kalnu gals, šis izglītības ministrs, kas brauc uz darbu ar 10. tramvaju. Un viņš
var būt arī tāds! Kas satriec un ko es neizprotu līdz pat šim brīdim — tai milzīgajā, monumentālajā
vīrā kaut kas ir tik rotaļīgs un tik precīzs! Kā tā var būt? Es pa īstam viņā iemīlējos!

E.L.: Labi, tas par individuāliem ieguvumiem, bet kas notiek, kad šīs dižgaru idejas nonāk
plašākā sabiedriskā apritē?

R.B.: Tās jau ir nonākušas — viņu darbi konvertējas kopš to radīšanas. Zelta sietiņš kā mūzika,
Uguns un nakts — kad Smiļģim to vajadzēja. Viņi ļauj izmantoties — kaut vai bērniem dodamajos
vārdos. Aspazija izvēlas diezgan vienkāršu metaforu — Guna un Dzirkstīte. Un Guna nostrādā,
pazaudē savu metaforisko nozīmi un paliek kā vārds. Mēs jau nevaram tagad izveidot vienu, teiksim,
Raiņa ideju apkopojumu un konstatēt — šīs realizējas, šīs nerealizējas. Mēs varam atlasīt citātus,
interpretēt no vēlāku laiku viedokļa vai pat no tālaika konteksta, bet idejās, es domāju, ir kāda daļa,
kas nonāca pie cilvēkiem, kas joprojām darbojas, un mums tā šķiet pilnīgi parasta lieta.



Vilšanās un piecelšanās
E.L.: Rezumējot mūsu sarunu — kas no Raiņa un Aspazijas idejiskā mantojuma jums katram
individuāli ir šķitis paturēšanas vērts?

R.B.: Vilšanās — tās nav beigas. Rainis noteikti ir vīlies daudzkārt… Atcerēsimies Janīnas
Kursītes formulēto Raiņa poētikā: Galā un sākumā Rainis uzbūvē lielo shēmu, Dagdas skiču
burtnīcās šī shēma ir sairusi fragmentos. No vienas puses, viņš turpina, no otras, viņam jāatrod kāds
jauns ceļš. Kā Jāzeps, kurš aiziet, atstādams citiem brīvu izvēli. Aiziet, es domāju, nezinādams, uz
kurieni. Viļas, aiziet, bet nekas nebeidzas.

I.S.: Šīs sarunas kontekstā man laikam vajadzētu atbildēt ar frāzi: «Tev — pamatšķira!» Man tā
tiešām liekas ļoti būtiska doma, ka ikvienam ir tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi un attīstības iespējām.
Bet, ja tā gluži personiski, izlasot vēlreiz Raini un mēģinot definēt esejā, kas tad viņš šodien
mums/man ir, tad viena no tēmām, par ko es līdz tam biju mazāk aizdomājusies, ir šāda: tai brīdī, kad
Raiņa protagonists (lai mēs ņemtu faktiski jebkuru lugu) uzvar, kad viņš sasniedz mērķi, tad
izrādās — vēl tas nav gals! Atveras nākamās durvis, un ir jāiet tālāk. Vienalga, vai tas būtu dzīves un
šīs pasaules koordinātās, vai aiz pasaules, bet tevis sasniegtais mērķis izrādās tikai viens no
pieturpunktiem, lai atklātos jauns mērķis. Par to es studiju gados un arī vēlāk, godīgi sakot, nebiju
aizdomājusies.

I.Ā.: Man bija — «grēks nav dubļos iekrist, grēks no dubļiem nepiecelties». Kuram tas bija —
Aspazijai vai Rainim?

I.S.: Labs jautājums, kas mūsu sarunas beigas sasaista ar sākumu.
I.Ā.: Ir tā, ka es arī «tapdama topu». Visa milzīgā bagātība, kas no Raiņa un Aspazijas palikusi, ir

publicēta, pieejama, un katru reizi, kad es tam pieskaros, jūtu, ka esmu citāda un tas darbs ir citāds.
Un viņu darbi dod tādu prieku. Jo es pat nevaru iedomāties, kas viss tur vēl ir iekšā!

E.L.: Man jāsaka līdzīgi — tas, kas tur paliek un nemainās, ir attīstības nepieciešamības doma.
Un ne sociālā nozīmē, kur ir diezgan daudz diskutējama, ja liek tālaika priekšstatus līdzās mūslaiku
realitātei, bet — individuālās attīstības nepieciešamība. Tā nepieciešamā uz priekšu ritēšana.

R.B.: Varbūt gan labāk teikt — mainīgums? Ne tieši attīstība. Tā tomēr ir tā progresa ideja, ko
viņi visu laiku lieto. Viņi grib to progresu, kur mēs progresam varam arī īsti vairs neticēt.

I.S.: Ticam, ticam…
E.L.: Izaugsmei arī neticam? Kustībai no vienām durvīm pie nākamajām, no vienas Gala un

sākuma nodaļas uz nākamo? Un vēl viena doma, kas man šķiet ļoti būtiska — gatavība palikt
nesaprastam. Kas Spēlēju, dancoju finālā: «Lai nedzird simtas audzes, par tūkstošām atnāks viens, tas
dzirdēs dziesmu tavu.»

I.S.: Tā ir — tu nezini, kur kritīs tevis sētā sēkla.
E.L.: Tātad neapvainoties uz dzīvi, uz tautu, uz valsti. Tas ļoti daudziem būtu jāmācās.
R.B.: Raiņa dilemma bija tā, ka viņš apvainojās!
E.L.: Privātā līmenī. Bet daiļrades tekstu līmenī tomēr ne.
I.Ā.: Ir tās Raiņa fotogrāfijas no viņa pēdējās vasaras, kur viņš peldkostīmā, jūras viļņos, saulē

nodedzis. Tāds skaistulis! Pieskrien klāt jauniešiem un jautā, kāpēc viņi neskrien gar jūru. «Mums
plaušu karsonis.» — «Nu, nu, nu — vajag kustēties!» un lepni aizskrien lēnā solī gar jūras malu. Tajā
paša laikā dienasgrāmatās viņš rak-stīja: «Mani uz ielas vairs nesveicina. Tramvajā uz mani vairs
neskatās. Saeimā es neesmu ievēlēts. Kā apslāpēt savu kaunu?» Viņš jutās smagi aplauzies, tomēr
turpināja ritēt, kustēties, mainīties, gribēt jaunu dzīvi. Ê



Raiņa idejas nākamībai Ievas Strukas versijā

Mākslas uzdevums — civilizēt sabiedrību un izglītot paaudzes.

Mazu nāciju nākotne. Latvieši kā sena kultūrtauta ar bagātu kultūras
mantojumu bijusi apspiesta, bet līdz ar to nav sevi izsmēlusi un varēs sevi
apliecināt uz Eiropas veco kultūrtautu fona.

Mūžīgais laiks un telpa. Aiz šīs telpas un laika ir bezgalība un mūžība. Nāve ir
savienošanās ar visumu; dzīve ir kopība ar visumu, bet ne tik pilnīga.

Dzīvība, nāve. Starpība starp dzīvi un nāvi nav tik liela, kā domā. Varonis mirstot
sagatavo augsni progresam. Vienkārša cilvēka nāve — cilvēces attīrīšana no
vājā.

Kas pastāv aiz dzīves. Mirušie sazinās. Personība kā kustība izplatās pa visu
plašumu un reizē redz un dzird.

Radīt Nākotnes cilvēku, (..) kas dzīvo citu, skaidru dzīvi, kas spēj nemitīgi pārcelt
tālāk robežas, ko pats sasniedzis, kas uzveic fizisku pārspēku ar gara spēku —
smalkumu, garīgumu, skaistumu.

Nākotnes cilvēka uzdevums — uzveikt nāvi. Kad būs uzveikta nāve — uzveikt
dievus, jo dievi ir gatavi, neattīstās, cilvēkam ir iespēja progresēt, tātad cilvēks
var būt pārāks par Dievu.

Indivīds un masa. Masā, tāpat kā zemē, guļ visi nākotnes dīgļi, visas tālākās
gaitas iespējas. Pasaule attīstās ne caur ģēnijiem, bet caur daudzumu — caur
atdzimšanu, paaudzēm.

Zinātnes sasniegumi. Sapnis — gaisa kuģis uziet augšā, piezīmēs — gaisa
kuģniecība, visas zemes ieņemšana, ziemeļpola atrašana, sagatavošanās uz ār-
zemi, uz Marsu.



Augstākā ideja. Gaismas un tumsas cīņa, kas nepazīst cilvēka žēluma. Ne zeme
pret zemi tad karos, bet visas kopā pret tumsu.

Augstākais cilvēka apziņas stāvoklis — miers. Tikai vēsā vienaldzība dos tev sirdī
pilnu mieru.

Kas sevī sniedz lielā miera brīvi, tik tas spēj ieiet uz lielo dzīvi.

Dzīvības pastāvēšanas forma — mūžīgā kustība. Pastāvēs, kas pārvērtīsies.

Reiz tu uzliesmo, tu kusties mūžīgi tais gara viļņos, kuri saucas: pasaules dzīve.

Valoda. Veidojama divvalodu sistēma: katra dabiskā mazas un lielas tautas
valoda un mākslas kopvaloda.

Ideja par valsti. Zeme, tā ir valsts. Bet pēc tam no atsevišķām valstīm jāattīsta
cilvēce jeb koptauta, ko ietekmē Austrumu atzelšana un iespaids uz Eiropu. Laiks
vizot ved mūs visu tautu valstī...

Indivīda uzdevums — katru darbību pārvērst par garīgu radīšanu, arī politika,
zinātne un filozofija ir māksla, arī «kurpnieks var būt mākslinieks, ja reformē
savu amatu».



publicistika
Ingus Bērziņš
Stulbs un vēl stulbāks
Latvijas mediji ieslīdēja krīzē visievainojamākajā stāvoklī.
Kāda ir situācija 2015. gada sākumā? Daļu auditorijas
pārņem apjausma, ka «medijos jau nekā vērtīga nav»,
savukārt mediji, kuri ķepurojas ārā no krīzes, paliek
nenovērtēti

Ingus Bērziņš, Dr.sc.comm., pētnieciskās intereses — masu mediji, publiskā sfēra,
politiskā komunikācija, Delfi.lv galvenais redaktors. Foto — LETA

Rīgas stilīgie — visādu radošo profesiju un tām pietuvinātie mākslās un kultūras vēsturē erudīti
jaunieši — pēdējo pāris gadu laikā biežāk vai retāk ieklīst bārā, kura nosaukums Chomsky Bar
balansē uz pārgudrības robežas.

Jaunieši dzer un iesaistās pašiem patīkamās, izglītojošās sarunās, tāpat kā to savulaik darīja
radniecīgas aprindas Kazā, Skapī, M6 un visur citur. Jauna nav nekā. Izņemot — šī bohēmistu
intelektuāļu paaudze ir pirmā, kas lepni deklarē televizora neesamību kā vienu no savas
pašidentifikācijas vaļiem.

Noams Čomskis, kura vārdā nosauktajā izklaides iestādījumā notiek minēto beztelevizoristu
berzēšanās, simboliskā kārtā savulaik daudz un bieži sita trauksmes zvanu par masu mediju mākslīgi
konstruēto dienaskārtību, kura fabricē eliti atbalstošu apstulbinātās sabiedrības viedokli (to
manufacture consent). Simboliski, ka krodziņš nes viņa vārdu, jo tiešām, lai gan vairums
apmeklētāju, visticamāk, paši to neapzinās, viņu deklarētā izvairīšanās no masu mediju patēriņa ir
ironiskā sazobē ar amerikāņu domātāja idejām.

Televizors jau ir tikai simbols plašākai nepatikai pret masu mediju klātbūtni personīgajā
informācijas patēriņā. Laikraksti — vecmodīgi, politiski angažēti. Ziņu portāli — pavirši, uz
sensacionālo un lēto orientēti. «Viss, par ko man tiešām ir jāzina, atrodams tviterī un feisbukā...»

Hābermāss un bailes par demokrātiju



1962. gadā Jirgens Hābermāss — tolaik trīsdesmitgadnieks un tikai nedaudz vecāks par vidējo
mūsdienu «Čomska bāra» apmeklētāju — publicēja savu doktora disertāciju Publiskās sfēras
transformācija (Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft), kas kļuva par vienu no 20. gadsimta dižākajiem darbiem sociālajās
zinātnēs. Pamatīgi primitivizējot, šī darba galvenā doma ir šāda — ja sabiedrībai trūkst vienotas
publiskās sfēras, tad demokrātija ir apdraudēta. Ja demokrātija ir apdraudēta, sabiedrību gaida slaida
iebraukšana totalitārismā vai anarhijā un — ardievu labklājības valsts, kurā pilsoņiem ir tā laime
sēdēt bāros un pļāpāt par mākslu!

Saskaņā ar Hābermāsa teoriju vienotā publiskā sfēra 20. gadsimta vidū ir tie paši masu mediji, jo
ar to palīdzību cilvēki apmainās idejām, viedokļiem, vērtējumiem, nonāk pie kompromisiem, panāk
savu vajadzību iekļaušanu politikas, valsts pārvaldes dienaskārtībā. Fragmentēta publiskā sfēra
savukārt nozīmē, ka viena sabiedrības grupa nezina par citas vajadzībām, norobežojas no tām, un —
jo lielāka fragmentācija, jo vājāka demokrātija… Un tālākais jau uzrakstīts.

Tātad, ja sekojam Hābermāsa konceptam (ne jau visi viņam ir piekrituši pēdējā pusgadsimta
laikā, bet ieklausīties ir vērts), negatīva attieksme pret medijiem ļauni atspēlēsies. Protams, ja esi
jauns, talantīgs mākslinieks, tu vari funkcionēt, pat neizejot ārpus savas privātās komunikācijas telpas
(draugu loks, sociālie tīkli), jo, ja tev tomēr vajadzēs saskarties ar sistēmu, draugu lokā atradīsies
kāds, kurš zina, kā jāraksta pieteikums Kultūrkapitāla fondam par finansējumu mākslas projektam u.
tml.

Pēdējo 20 gadu laikā Hābermāss, jau komentējot savus kritiķus, atzinis — nevar viennozīmīgi
secināt, ka publiskās sfēras fragmentācija (kas interneta ērā uzņēmusi pamatīgus, iepriekš
neiedomājamus apgriezienus) ved uz kataklizmu.

Varbūt tiešām mūžīgi pesimistiskā «kādreiz zāle bija zaļāka» tipa dialektika ir novecojusi?
Paralēļu vilkšana ar Romas impērijas bēdīgo galu, aprak-stot notiekošo mūsdienu Rietumu
demokrātijās, ir tikai plika retorika? Pilsoņiem ir tiesības neinteresēties par to, ko agrākos laikos
ieskatīja kā būtiskus sociālus un politiskus jautājumus. Nekādas demokrātijas beigas tāpēc vien
neiestāsies…

Visticamāk, tā arī ir. Bet tas neliedz kritiski pamodelēt, ko pašlaik Latvijā varētu darīt ja ne citādi,
tad, teiksim, kārtīgāk, jēdzīgāk.

Ja jaunais, stilīgais mākslinieks lasītu ne tikai draugu ierakstus feisbukā, bet arī laikrakstu vai ziņu
portālu politikas sadaļas, iespējams, viņš kopā ar domubiedriem varētu ietekmēt kultūras politiku
valstī. Ja jaunais mežstrādnieks lasītu ne tikai tabloīdizdevumus, bet klausītos Latvijas radio
raidījumus par tautsaimniecību, iespējams, viņš uzņemtos iniciatīvu atvērt savu rūpalu kaimiņu
pagastā, nevis emigrētu uz Norvēģiju, lamādams zaglīgo valdību.

Poters un medijpratības zudums
Bez šīs patētikas varētu iztikt, tomēr iepriekš minētās jau ir Latvijai raksturīgās publiskās telpas
fragmentācijas izpausmes, kuras Hābermāss un viņa domubiedri labprāt ņemtu pretī kā sulīgu
empīrisku pierādījumu savai teorijai.

Kā pierādījumu tam, ka kuslāka kļūst Latvijas iedzīvotāju medijpratība (media literacy,
terminologi jau kopš 2004. gada iesaka latviskojumu «saziņpratība», kurš nav ieviesies ne
akadēmiskajā, ne plašākā leksikā, tāpēc atļāvos pašdarbību šī vārda latviskošanā).

Medijpratība ir koncepts, ar kuru kopš 1998. gada amerikāņu komunikācijas studiju pētnieka



Džeimsa Potera tāpat nosauktās grāmatas izdošanas apzīmē indivīdu spēju kritiski un radoši uztvert
mediju vēstījumus. Poters norāda uz auditorijas prasmēm vai neprasmēm lielajā informācijas plūsmā
nošķirt būtisko no nebūtiskā, patieso no reklamējošā un propagandējošā. Pēc zinātnieka ieskatiem,
sabiedrība kā mediju patērētājs ir jāsagatavo sapratnei, kas īsti ieraugāms mediju saturā. Lielu savas
grāmatas daļu (2013. gadā piedzīvojusi septīto izdevumu) Poters velta rekomendējošam diskursam,
runājot gan par medijpratības uzlabošanu ar dažādu nevalstisku organizāciju palīdzību, gan tās
apgūšanu izglītības iestādēs.

Kas vainīgs pie medijpratības irdenuma?
Pirmā atbilde, bieži dzirdēta publiskajā komunikācijas vidē (un arī jauniešu intelektuāļu sarunās
krodziņos): mediji, kuri komerciālu apsvērumu dēļ publicē lētu, paviršu, sensacionālu, angažētu
drazu, panāk to, ka sabiedrībai zūd uzticība žurnālistikai vispār un rodas pretestība pret masu
medijiem, nevēlēšanās tos lietot. Neesot mediju izmantošanas praksei, sabiedrībai zūd medijpratība.
Tātad brīdī, kad mediji atsāktu publicēt demokrātijas kvalitātei ļoti noderīgu, analītisku informāciju,
neviens to tur nemācētu un negribētu atrast. Pieņemu, ka šis ieskats norāda uz pārsvarā ekonomiskas
dabas problēmām.

Otrā atbilde ir šāda: sabiedrība pieprasa lētu, viegli uztveramu, izklaidējošu saturu, un pat tad, ja
medija redakcija (un pat menedžments!) vēlētos uzturēt kvalitatīvas žurnālistikas līmeņa latiņu,
mūsdienu Rietumu demokrātijās tas nav iespējams, jo viss, kas nav panem et circenses, vienkārši
netiek pieprasīts, tāpēc nav komerciāli izdevīgs. Šis ieskats skaidro notiekošo kā kultūrsocioloģiskas
dabas norises.

Patiesība ir pa vidu, un gan procesi medijos, gan procesi plašākā sabiedrībā (kura patērē
medijus) ietekmē kopējo ainu Latvijas mediju vidē.

Mediju stulbums iz nabadzības
90. gadu beigās ASV sociologs Roberts Makčesnijs izdeva amerikāņu lielos mediju konglomerātus
atmaskojošu grāmatu ar metaforisku nosaukumu Bagāti mediji — trūcīga demokrātija (Rich Media,
Poor Democracy). Izmantojot analoģiju ar Makčesniju, varētu teikt, ka zināmā mērā pēdējos desmit
gadus Latvijā esam it kā negribēti, bet pamatīgi virzījušies uz stāvokli «trūcīgi mediji, trūcīga
demokrātija».

Iemeslu ir gana daudz, lai tos visus uzskaitītu, būtu nepieciešams vesels doktordarbs. Pakavēšos
pie dažiem spilgtākajiem nosacījumiem, kas kopainā parāda graujošu efektu.

Tradicionālie mediji Latvijā — šajā gadījumā dienas laikrakstu izdevēji — nogulēja ekspansiju
interneta platformās, jo bija pārāk bikli un baidījās, ka zaudēs ieņēmumus no drukātajām versijām.
Visā pasaulē kā populārus un ietekmīgus interneta resursus šodien min vecos avīžu zīmolus — The
Guardian, The New York Times un citus. (Tikai pēdējie gadi nāk ar nebijušiem pagriezieniem kā
BuzzFeed, Huffingtonpost, Vox.com parādīšanos, kuriem nav «drukātās mammas», bet par to nav šis
stāsts.) Arī kaimiņvalstīs pazīstamu laikrakstu interneta versijas Postimees.ee, Lrytas.lt jau vairāk
nekā 10 gadu atrodas interneta vietņu apmeklējuma topu augšējā trijniekā.

Latvijas Avīze, Diena un NRA tagad steidz atgūt nokavēto, bet lielajā interneta reklāmas tirgus
pīrāga dalīšanā šiem portāliem salīdzinoši mazo auditoriju dēļ tiek vien drupačas. Kā zināms,
drukātās preses lasītāju lielākā daļa savus kādreiz iecienītos zīmolus ir pametuši, tāpēc nav nedz



ieņēmumu no eksemplāru pārdošanas un abonēšanas, nedz no reklāmas piesaistes drukātajām
versijām. Nav vairs naudas no pamatprodukta, bet nav arī nekas izdarīts, lai nauda būtu no jaunā
produkta. Un nav naudas, ko investēt, lai kaut ko mainītu. Ir tikai (divu šo zīmolu gadījumā) bēdīgi
slavenie mīnusu miljoni, ko ik gadu nākas segt akcionāriem un kuri liek šo zīmolu nelabvēļiem
pamatoti vīp-snāt par oligarhu spēļmantas statusu normālas uzņēmējdarbības vietā.

Pirmais mediju trūcīguma iemesls balstās latviešu avīžu menedžmenta viensētnieciskuma
mentalitātē, savukārt otrais — tajā pašā viensētnieciskumā, tikai jau visas nācijas līmenī.

Pasaulē nav vairs daudz valstu, kurās nopietnu lomu spēlētu vietējie sociālo tīklu vai e–pastu
pakalpojumu risinājumi. Eiropā tādas vairs nav nevienas, izņemot Latviju, lai gan vēl pirms gadiem
septiņiem holandieši labprātāk «draugojās» Hyves nekā Facebook, gandrīz visi igauņu jaunieši savas
dienas vadīja Rate.ee u. tml.

Būtu vajadzīgs plašāks pētījums, vai tiešām šīs unikalitātes pamatā ir vienkāršas bailes no angļu
valodas vides? Taču tas, ka e–pastu pakalpojuma portāls Inbox un sociālais tīkls Draugiem.lv Latvijā
ir populārāki par Gmail un Facebook, mūsu interneta mediju lietošanas ainu padara pilnīgi atšķirīgu
no pārējās Eiropas, Igauniju un Lietuvu ieskaitot, un ierindo mūs vienā grupā ar Moldovu, Krieviju,
Āzijas un Dienvidamerikas valstīm. Pieļausim, ka viensētnieciskums sevī ietver arī neuzticēšanos
svešiniekiem, introvertu kautrību, vājākus sociālos un biznesa sakarus ar pārējo pasauli un vēl virkni
faktoru.

Neapšaubāmi jāapliecina cieņa diviem minētajiem vietējam kapitālam piederošajiem
uzņēmumiem, kuri atšķirībā no līdzīga profila uzņēmumiem visur citur pasaulē brīnumainā kārtā
spējuši noturēties pretī globalizācijai. Taču žurnālistikas mediju trūcīgumu ietekmē arī šī Latvijas
savdabība. Divi spēcīgi spēlētāji interneta reklāmas tirgus apjoma pārdalē, kādu nav nedz Lietuvā,
nedz Igaunijā, mulsina mediju investorus, kuri nevar rēķināties ar, viņuprāt, šim reģionam pienācīgu
apgrozījumu un investīciju atdeves laika posmiem.

Sekas? Norvēģu ietekmīgā mediju grupa Schibsted atvadījās no ieceres pelnīt ar ziņu portālu
TvNet, ne mazāk spēcīgā somu mediju grupa Sanoma nolēma neķēpāties ar ziņu portāla Apollo
attīstīšanu. Un, protams, finanšu aspektā mazāka tirgus daļa arī pārējiem zīmoliem, piemēram,
minētajām laikrakstu interneta vietnēm, citiem spēlētājiem, ieskaitot manis pārstāvēto uzņēmumu
Delfi, telekanālu iestrādēm interneta vidē utt.

Brīdī, kad abu iepriekš aprakstīto faktoru ietekme bija zenītā, Latvija iegāzās tautsaimniecības
krīzē. Būtiski atcerēties, ka krīzes priekšvakaram raksturīgs tautsaimniecības burbulis ar visām
klasiskajām iezīmēm: uzpūstu patēriņu un negausīgu aizņemšanos. Tādi apstākļi ir ļoti labvēlīgi
reklāmas tirgum, jo publiskajai komunikācijai tad raksturīga uzņēmēju cenšanās citam citu pārspēt
negausīgā kliegšanā, aicinot ņemt vēl vienu kredītu, pirkt dzīvokļus, braukt ar jaunu līzinga auto.

Tādējādi Latvijas mediji ieslīdēja krīzē, atrodoties visievainojamākajā stāvoklī. Uz iekšējā
patēriņa burbuli uzbūvētajā tautsaimniecībā jostu savilkšanas periodā, protams, pirmās cieta nozares,
kuras šo karsēšanu bija sekmīgi īstenojušas, līdz ar tām apstājās arī naudas plūsma, kas bija
nodrošinājusi lielo reklamēšanos.

Divos drūmajos gados, par spīti Parex kraham, Latvijas IKP novēlās «tikai» par 21% (kas tāpat
ierakstīts kā lielākais kritums civilizētās pasaules vēsturē), savukārt reklāmas tirgus apjomi no 2008.
līdz 2013. gadam samazinājās par visiem 47%.

Šie skaitļi ir aptuveni, jo precīzu krīzes ietekmi uz mediju nozari neviens nav aprēķinājis.
Reklāma ir vienīgais ieņēmumu veids radio, internetam un TV, bet ne drukātajiem medijiem, kuri



pārdod eksemplārus un abonementus. Tie gan nevarēja būt liels atspaids. Pirmkārt, tādēļ ka
auditorijas bija pārcēlušās uz internetu kā ziņu avotu, otrkārt, latviešu lasītājs migrēja uz ārvalstīm un
tuvējā kioskā vairs nepirka rīta avīzi, treškārt, krīze izraisīja ievērojamu pirktspējas samazināšanos.
Ja nav ko ēst, kuru gan nodarbina avīzes abonēšanas jautājums?

Pērnā gada nogalē publicētajā Re:Baltica pētījumā Vai ir dzīve pēc krīzes? Baltijas mediju
finanšu un auditorijas analīze (2008—2014) apskatīti pēc auditorijas lielākie 75 Baltijas mediji un
secināts, ka 80% no tiem nav atguvuši pirmskrīzes apgrozījumu.

Aplūkosim, kāda aina pavērās krīzes seku piemeklētajās redakcijās un kā tā varēja ietekmēt
mediju saturu, līdz ar to — auditorijas medijpratību. Pat ekonomikas pamatlikumus nepārzinošs
lasītājs atcerēsies visas nelaimes ar p ensiju samazināšanu, ierēdņu algām un pārējo taupības
pasākumu paketi, ko ieviesa par 21% nabagāka kļuvusī Latvijas valsts. Varbūt varam arī iztēloties,
kas īsti notika mediju nozarē, tai kļūstot nabagākai par veseliem 47%!

Resursu optimizācija, pirmkārt, izpaudās darbinieku skaita samazināšanā. Tas ietekmēja satura
kvalitāti, jo žurnālistam vairs nebija laika strādāt pie raksta vai sižeta rūpīgāk, jo viņam vienam nu
nācās saražot to, ko agrāk saražoja divi. Otrkārt, optimizēja tehniskos resursus. Savukārt, ja
redakcijas autoparks skaitās īpaša greznība, tad reportāžas no tālākiem valsts nostūriem kļūst par
dārgu retumu. Treškārt, optimizācija skar atalgojumu. Savukārt, ja pieredzējis profesionāls žurnālists
vai redaktors nesaņem izpratnei par savu vērtību darba tirgū atbilstošu atalgojumu, tas dodas
«ierakumu pretējā pusē» — papildina sabiedrisko attiecību sektora rindas.

Maksāt mazākas algas iespējams jaunuļiem, kas, protams, ne kārtīgi pārzina atspoguļojamās
tēmas, ne ir uztrenējuši tīkamu žurnālistisko izteiksmi. Labajos laikos iesācēju radītais saturs pirms
publicēšanas izgāja pieredzējušo kolēģu pārraudzības sietu — tādējādi brāķis nenonāca medijā, un
iesācējs tika audzināts, pārmācīts, guva pieredzi, kā nedrīkst rakstīt. Ja optimizācijas rezultātā veco
kolēģu vairs gluži vienkārši nav, vai arī viņiem jādara divu, trīs cilvēku darbs, žurnālistiskās
kvalitātes nodošana no paaudzes paaudzē, pēctecības uzturēšana žurnālistikas standartos ir
apdraudēta un vairs nenotiek. Nemaz nerunājot par to, ka optimizētās redakcijas sāka kā no mēra
vairīties no augstskolu aicinājumiem uzņemt savā pulkā praktikantus — jo kuram vēl būs laiks ar tiem
piņķerēties!

Paralēli izdevumu optimizācijai, kuras sekas bija satura kvalitātes kritums, mediju menedžments
krīzes laikā domāja, kā piepildīt solījumus akcionāriem par ieņēmumu palielināšanu. Jau pirms krīzes
novērotā tendence «iedodiet mums 100 latiņu, mēs uztaisīsim par jums labu sižetiņu» sāka pieņemt
biedējošus apmērus. Vājie un trūcīgie mediji jutās spiesti dancot pēc reklāmdevēju stabules,
pakļauties šantāžai — ja publicēsit mūsu zīmolam kritiskus rakstus, atvilksim jau tā slābanos
reklāmas kampaņu budžetus. «Vecos laikos» redakcija spēja noturēties pret šādu spiedienu no
pārdošanas daļas puses, jo neatkarīgas žurnālistikas sardzē modri stāvēja vecie profesionāļi —
redaktori ar desmitiem gadu lielu pieredzi un augstu morāles izpratni. Turpretī optimizācijas gados
vai nu šo profesionāļu savos posteņos vairs nebija, vai arī morāles latiņa bija jūtami pazemināta.

Ietekmēt mediju saturu sev labvēlīgā gaismā kļuva iespējams arvien biežāk, tāpēc no biznesa
ētikas aspekta izļurkātais reklāmdevēju un kampaņas apkalpojošo iestādījumu sektors vēl
izbrīnītākām acīm skatījās uz tiem, kas uzturēja vecos žurnālistikas neatkarības standartus. Kāpēc man
maksāt lielu naudu par skaidri nodalītu reklāmas laukumu, ja varu lētākā veidā skalot auditorijai
smadzenes šķietami objektīva žurnālistiska satura ietvaros!



Auditorijas stulbums iz vieglprātības
Kā jau minēts, auditorijas lielums ietekmē ieņēmumu lielumu. Kā piesaistīt lielu auditoriju?
Apmierinot tās interesi pēc viegli sagremojama un pārsteidzoša satura. Nesen kinozinātnieka Agra
Redoviča vadītajā kinolektoriju ciklā KSunī pārsteidza 80. gadu sākumā dokumentālistu fiksētās
milzīgās ļaužu masas, kas apmeklē Mākslas dienu, Teātra dienu pasākumus un izdarības. Kas ar šiem
cilvēkiem notika vēlāk? Kur pazuda šī Latvijas sabiedrības daļa? Atbilde nav tālu jāmeklē. Jau visai
drīz — 90. gados — auditorijai laika pavadīšanai tika piedāvāta vieglāk uztverama alternatīva, un tā
pamazām satura patēriņa paradumu svārsts vērsās popkultūras virzienā.

Šo rindu autors pats ir liecinieks ainai, kad 90. gadu sākumā erudīta zinātnes darbiniece sūri grūti
saskaņotas plašas radu saimes pavasara talkas laikā pameta vagā grozu ar stādāmajiem kartupeļiem,
lai brāztos pie televizora ekrāna, kur bija sākusies kārtējā meksikāņu seriāla epizode.

Gan cilvēki ar pamatskolas izglītību, gan kultūras un zinātnes dižgari medijos meklē šokējošo,
savādo, skandalozo, mistisko. Paši sevi kauninot, neskaitāmi šķietami gudri cilvēki ik dienu vēlas, lai
mediji tos izklaidē ar jauniem stāstiem par kinozvaigznēm, kas nofotografētas pludmalē bez
peldkostīma augšdaļas, vai tuksnesī nofilmētiem čupakabrām un kalnos uzņemtiem jetijiem.

Turklāt tieši ekonomikas krīzes laikā pastiprinās tā sauktais lūpu krāsas efekts (lipstick effect).
Pastāv leģenda, ka Lielās depresijas laikā ASV 30. gadu sākumā vienīgais produkts, kam pieauga
noiets, bija kosmētika. Bēdu laikos uzsmiņķēšanās palīdz uzturēt mundru garu. Tabloīdžurnālistikas
loma visai labi atbilst šādas vajadzības apmierināšanai.

Padodot velnam mazo pirkstiņu, jādod arī visa roka. Ja bail aizbaidīt auditoriju, kas var nogurt no
nopietnā satura, nepietiek, ja pamatīgā apjomā pievienosit izklaidējošo. Nepieciešams, lai
kvalitatīvos medijos līdz šim no trivialitātes pasargātās slejas — politika, bizness, kultūra — būtu
vienkāršajam lasītājam «draudzīgas», citādi tas par šīm jomām izvēlēsies lasīt konkurentu vietnē, kur
informāciju pasniedz atraktīvāk. Komunikācijas studiju literatūrā šī tendence tiek saukta par
infoklaidi (infotainment — saliktenis no angļu information un entertainment). Šovam vai rotaļas
elementam jākļūst par mērci, kurā tiek pasniegti t.s. sausie temati.

Runājot par visas sabiedrības problēmām, jāņem vērā, ka vienkāršais mediju lietotājs nevēlas
sevi apgrūtināt ar smagām pārdomām, kā konkrēto problēmu risinās valsts pārvaldes, tiesiskajā,
likumdošanas jomā. Viņu interesē tas, ko viņš redz, jūt, satausta. Tāpēc no jautājuma par to, kā pār-
strukturēt valsts budžetu izglītībai, mediji pievēršas saprotamākajam «kāpēc pirmklasniekam tik
dārga skolas soma»; no jautājuma par to, kā samazināt korupciju ceļu būves iepirkumos, uz «re, kāda
liela bedre asfaltā pie mūsu mājas». No kop-ainas atrauti atsevišķi gadījumi, kuru atspoguļojumā
fokuss ir vienīgi uz konkrēto sašutušo pilsoni, kurus redakcijas sapulcēs profesionālā žargonā dēvē
par «bez tabu tipa bitovuhām», medijos aizņem sabiedrības un ekonomikas sadaļas.

Iespējams, viens no visneakadēmiskākajiem stila sānsoļiem, ko minētajā 1962. gada opus
magnum atļaujas Hābermāss, ir izsauciens, ka «Didro laikā ikviens, kam bija enciklopēdija, bija
izglītots», jo šādu standartu no buržuā pārņēma amatnieki un tirgoņi, proti, «tauta tika pacelta līdz
kultūras līmenim, nevis kultūra tika nolaista līdz masām». Tobrīd tiek kritizēts pēckara Vācijas
Federatīvās Republikas mediju satura līmenis, bet nav grūti saskatīt acīs cērtošas paralēles.

Divi scenāriji: sliktais un labais
Kas «ir sanācis» Latvijā 2015. gada sākumā? Mediju saturs kopumā kļuvis izklaidējošāks, jo



nopietnais saturs (tādas tēmas kā politisko procesu cēloņsakarības, valsts pārvaldes problēmu
analīze, ekonomikas procesu izvērtējums) kļūst vai nu retāks (jo nav autoru, kas rakstītu), vai
paviršāks (jo rakstītāji nav profesionāļi), vai nenopietnāks infoklaides dēļ.

Daļu auditorijas pārņem apjausma, ka «medijos jau nekā vērtīga nav», savukārt mediji, kuri
ķepurojas ārā no krīzes un arvien vairāk uzmanības velta pētniecībai un analīzei, paliek
nenovērtēti — šīs publikācijas paliek nepamanītas vai labākajā gadījumā tiek tikai atzīmētas Latvijas
Žurnālistu asociā-cijas gada balvu pasniegšanas ceremonijā.

Vēl daļai auditorijas kvalitatīvā žurnālistika nekad nav interesējusi, bet, ņemot vērā to, ka biznesa
modelis medijiem nu ir teju pilnībā atkarīgs no reklāmas ieņēmumiem, tātad auditorijas lieluma, šos
lasītājus vai skatītājus nekā citādi kā vien ar izklaidējošu saturu nepiesaistīsi.

Apātiski mediju lietotāji vai pat nelietotāji un dažādu ekonomisku likstu piemeklētu mediju saturs,
kurā grūtāk nekā agrāk nošķirt vērtīgo no sēnalām, patieso no manipulējošā — šāda dispozīcija
nelabvēlīgos blakusapstākļos var radīt nopietnas problēmas. Kā rāda notikumi Krievijā, kur nieka 10
—15 gadu laikā brīva prese pārvērtās par propagandas mašinēriju, teorētiski sabiedrības vairākums
ir gatavs klusējot akceptēt demokrātijas zaudēšanu, publiskas sfēras pārvēršanos no ideju apmaiņas
un formēšanas lauka uz totalitārisma labākajās tradīcijās ieturētu viena, pareizā viedokļa masīvas
uzspiešanas un jūsmīgas uzgavilēšanas placdarmu.

Par to visu nebūs jāuztraucas, ja medijpratīgs lasītājs savā ikdienas mediju patēriņā sabalansēs
laika nosišanu, pašausminoties par vienas dienas slavenību jokainumu, ar savu vēlmi būt informētam
par notiekošo likumdevējvarā, valsts pārvaldē, tautsaimniecībā, tiesību jomā, ārvalstīs, sportā,
kultūrā; kurš aktīvi medijos interesēsies par to, kādas ir viņa kā indivīda iespējas pašrealizēties
ekonomiski un garīgi; kurš, medijos izlasījis plašākas sociālās kopsakarības aptverošu analīzi, mācēs
atšķirt graudus no pelavām pašu mediju saturā. Ê



publicistika
Vents Sīlis
Aizstāvēt vērtības – kādas un kāpēc?
Īstermiņā dažiem «pragmatiķiem» tas var šķist neracionāli
un neizdevīgi

Vents Sīlis, Dr. sc. soc, Mag.phil., ir Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu
katedras docents, brīvajā laikā — publicists. Akadēmiskās intereses: ētika, bioētika,
filozofija, antropoloģija, socioloģija.

Publiskās diskusijās nereti izskan doma par to, ka Latvijai un Eiropai ir kopīgas pamatvērtības. Taču,
ko nozīmē frāze «Eiropas vērtības»? Atbildi uz šo jautājumu sniedz Slovēnijas Ētikas un vērtību
institūts, kura pētnieki ir izveidojuši Eiropas ētikas un vērtību ietvara definīciju: «Tas ir uz
pierādījumiem balstīts ietvars, kuru veido gan vēsturiskie un kultūras pamati, uz kuriem radušās
Eiropas vērtības un ētika, gan arī mūsdienu galvenie zinātniskie vērtību modeļi.»[ 1 ]

Ietvars paredz, ka mūsdienu Eiropas sabiedrības galvenie mērķi ir «izveidot/nostiprināt stabilu
sabiedrību, kas balstās uz ētiku, vērtībām un zināšanām (gudrības sabiedrību) un ietver katra indivīda
labklājību, laimi, iesaistītību un jēgpilnu dzīvi».[ 2 ] Eiropas vēsturisko un kultūras tradīciju veido
rūpes par sešiem galvenajiem elementiem: dzīvību, dzīves kvalitāti un veselību, demokrātiju un
cilvēktiesībām, ētiku un likuma varu, ES pilsonību, dabu, vidi un ilgtspējīgu attīstību, kā arī par
kultūras tradīcijām un daudzveidību. No šiem elementiem izriet desmit vērtīborientācijas —
cilvēcība; gudrība; dzīvība, daba un veselība; sociā-lās rūpes; taisnīgums; universālisms;
godprātīgums; darbs, radītspēja; tradīcijas; kultūra.

Glīti strukturēti pamatvērtību saraksti var radīt maldinošu priekšstatu par vērtību sistēmu
vienkāršību un skaidrību. Tiklīdz aplūkojam to, kā šīs vērtības izpaužas praksē, parādās virkne
nopietnu problēmu. Pirmkārt, ne visi konkrētās sabiedrības pārstāvji atbalsta visas minētās
vērtības — daļai būs tuvākas tās vērtības, kas saistītas ar sociālajām rūpēm, citiem — tās, kas
saistītas ar gudrību, taisnīgumu vai tradīciju. Otrkārt, attiecības starp pašām vērtībām vienas
vērtīborientācijas ietvaros bieži vien izrādās konfliktējošas, piemēram, brīvība var nonākt pretrunā ar
toleranci, drošība var nebūt saskaņojama ar cilvēktiesībām utt. Treškārt, var gadīties, ka cilvēki
piepilda vienus un tos pašus jēdzienus ar dažādām nozīmēm — pastāv ļoti daudzi atšķirīgi priekšstati
par to, kas ir brīvība, cieņa, atbildība utt.



Būtu naivi ignorēt arī to, ka humānisma filozofijā balstītā Eiropas vērtību izpratne praksē bieži
vien ir pretēja patērētāju sabiedrībai raksturīgām tuvredzīga egoisma un/vai ciniska pragmatisma
vērtībām. Spilgta ilustrācija šim vērtību konfliktam ir bijušā politiķa Gundara Bērziņa izteikums:
«Latvijā pietiek ņerkstekļu — lai tie arī runā par ētiku un morāli, bet mums ir vajadzīgi darītāji.»[ 3 ]

Taču Gundars Bērziņš nebūt nav pirmais, kurš uzskata, ka vērtības un ētika traucē pragmatiski
noskaņotiem «darītājiem» — reālpolitiķiem — sa-sniegt izvirzītos mērķus.

«Darītāju» ētika
Viens no «darītāju ētikas» pazīstamākajiem aizstāvjiem ir renesanses laikmeta domātājs Nikolo
Makjavelli. Viņa darbā Valdnieks (1513) politiskais mērķis, proti, valsts un tautas pastāvēšana, tiek
nostādīts augstāk par jebkādiem ētikas likumiem. «…valdnieks, it sevišķi jauns valdnieks, nevar
atļauties… īpašības, kuru dēļ cilvēkus uzskata par labiem, jo, lai noturētu valsti, tam bieži jārīkojas
pretēji dotajam vārdam, pret žēlsirdību, pret cilvēcību, pret reliģiju.» Lai rīkotos pragmatiski un
efektīvi, ir nepieciešams atmest kristīgo ētiku un humānismu. Taču vienlaikus ir jāizliekas par tādu,
kurš dzīvo stingrā saskaņā ar kristīgo morāli: ārēji valdniekam nepieciešams «izskatīties žēlsirdīgam,
uzticīgam, cilvēcīgam, dievbijīgam, atklātam...» — «ja šīs īpašības allaž piemīt un tās ievēro, tās ir
kaitīgas, bet, izliekoties, ka tādas piemīt, tās ir derīgas».[ 4 ]

Tomēr būtu maldīgi uzskatīt, ka Makjavelli iestājas par tirāniju vai autoritārismu — ideāla valsts
iekārta, viņaprāt, ir republika. Vajadzību pēc nedemokrātiskām un neētiskām metodēm rada pati
sociālā realitāte — «cilvēka nelietīgā daba» un «ļaunums», kas raksturīgs gan augstdzimušiem
politiķiem, gan arī jebkuram vienkāršam cilvēkam. Pēc Makjavelli domām, nonākot saskarsmē ar
neliešiem, arī valdniekam jārīkojas nelietīgi, jo tikai tāda rīcība būs rezultatīva (tātad — saprātīga).
Turpretim rīkoties atbilstoši morāles principiem šādā situācijā ir ne tikai bezjēdzīgi, bet arī kaitīgi un
bīstami.

Valsts veidošanās sākumā pastāv morāls vakuums, jo sabiedrības dzīvi regulējošās ētikas un
likumu normas vēl nav iedibinātas. Katrs domā tikai par savu personīgo labumu, nevis par
sabiedrības interesēm. Šo egoistisko mežoņu baru var saukt pie kārtības, tikai pārspējot viņus melos
un brutalitātē. Pēc tam, kad šis pirmatnējais haoss ir pārvarēts, ir izveidojusies civilizēta sabiedrība,
kur pilsoņiem ir ieaudzināti tikumi un tie ir spējīgi rīkoties kopīga labuma vārdā, autoritārā vara ir
jānomaina ar demokrātiju.



Mūsdienu Eiropas sabiedrības galvenie mērķi

Bet ja nu Gundaram Bērziņam bija taisnība, kad viņš 2006. gadā piemēroja «darītāju ētiku»
Latvijas sabiedrībai? Varbūt tobrīd mēs tiešām dzīvojām sabiedrībā, kurā nedarbojas nedz ētika, nedz
formālā likuma vara? 2006. gads bija Jūrmalas domes korupcijas skandāla gads, kad atklātībā nāca



pierādījumi par balsu pirkšanu Jūrmalas domes priekšsēdētāja vēlēšanās. Kā uz to reaģēja Latvijas
sabiedrība un mediji? Aplūkojot, kā šis skandāls tika atspoguļots plašsaziņas līdzekļos, kļūst skaidrs,
ka Latvijas sabiedrība bija ārkārtīgi sašutusi un satraukta par politiskās vides morālo degradāciju,
kas atklājās izmeklēšanas gaitā. Tādēļ arī pētījumā par politisko skandālu atspoguļojumu presē
secināts: «Ir acīmredzams, ka politiķi piesauc vērtības, lai parādītu sevi sabiedrībai iespējami
pārliecinošākā veidā. Turpretim, nonākot aizkulisēs, viņi šos atribūtus atmet, jo tiem nav tieša sakara
ar politikas reālo veidošanu.»[ 5 ]

Vai šādu rīcību varētu attaisnot, atsaucoties uz Makjavelli? Nekādā gadījumā! Saskaņā ar
Makjavelli koncepciju amorāla rīcība ir attaisnojama tikai un vienīgi valstiska un ētiska vakuuma
apstākļos, kur galvenais ir jebkādiem līdzekļiem nodrošināt valsts un tautas pastāvēšanu. Laikā, kad
izskanēja Gundara Bērziņa frāze, Latvija jau piecpadsmit gadus bija neatkarīga valsts un divus
gadus — Eiropas Savienības dalībvalsts. Tās pastāvēšanu neapdraudēja nekas tāds, ar ko varētu
attaisnot atteikšanos no Latvijas un vienlaikus arī no Eiropas ētiskā un vērtību ietvara. Līdz ar to
Bērziņa kunga izteikums ir nevis valstiskas (kaut nenoliedzami makjavelliskas) domāšanas piemērs,
bet gan izmisīgs un neveikls mēģinājums attaisnot to, ko Makjavelli sauktu par «cilvēka nelietīgo
dabu».

Morālā vakuuma stadija
Protams, var strīdēties par to, cik pamatota ir Makjavelli antropoloģiskā nostāja — Hobss un Freids
tai piekristu, Ruso iebilstu, bet Augustīns teiktu, ka cilvēks pēc dabas nav nedz labs, nedz slikts. Taču
neatkarīgi no tā, kuram ir taisnība, ir jārēķinās, ka vienmēr būs iespējams atrast piemērus rīcībai,
kura ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām vērtībām un normām. Ja vienmēr atradīsies kāds, kas
rīkosies neētiski, tad rodas jautājums: «Kādēļ ētiski jārīkojas man?» Proti, vai rīkoties ētiski
sabiedrībā, kur ētika ne vienmēr tiek ievērota, nav nesaprātīgi?

Angļu filozofs Robins Berovs (Robin Barrow) jautājumu «kādēļ man rīkoties ētiski?» pielīdzina
jautājumiem «kādēļ man draudzēties?» un «kādēļ man iemīlēties?» Viņa atbilde ir šāda: ja jūs
nespējat mīlēt vai nevēlaties draugus vai jums nav pienākuma izjūtas, tad šādai rīcībai nekāda
pamatojuma nav.[ 6 ] Berovs ētisku uzvedību pamato ar morālo jūtu (moral sentiments) klātesamību,
proti, spēja just žēlsirdību, līdzjūtību, atbildību, vainas apziņu. Šo jūtu aizmetņi ir bioloģiski, taču
liela loma ir arī mērķ-tiecīgai morālo jūtu attīstībai un audzināšanai. Ja jautājumu par nepieciešamību
rīkoties ētiski uzdod ar morālām jūtām apveltīts cilvēks, tad atbilde būs vērtībizglītība, kas skaidro
vērtību saturu un pamatojumu. Turpretim, ja šo jautājumu «uzdod kāds, kuram nav nekādu morālo jūtu,
tad vienīgā atbilde ir — nosodījums, piespiešana vai sods».[ 7 ] Proti, sods un piespiešana ir
vienīgais līdzeklis, ar ko var ietekmēt morāli nejūtīgus cilvēkus, kas nespēj uztvert ētisku
argumentāciju. Tieši tā arī darbojas ētiskās normas, kas iestrādātas krimināllikumā, piemēram,
zagšana ir gan morāls pārkāpums, gan arī krimināli sodāma darbība.

Pastāv atšķirība starp to, vai amorāli rīkojas atsevišķs cilvēks, vai no morāles normām atsakās
visa sabiedrība kopumā. Viena indivīda amorāla rīcība nodara zināmu ļaunumu, taču, kamēr šādu
indivīdu skaits nepārsniedz kritisko robežu, normas tiek ievērotas un sabiedrība turpina pastāvēt.
Vērtību un normu ietvara ievērošana ir vitāli svarīga sabiedrībai. Ja no tā atsakās, tad arī sabiedrība
pārstāj eksistēt un pārvēršas par baru. Iestājas tas pats morālā vakuuma stāvoklis, kura izbeigšanai
Makjavelli pilnvaroja valdniekus lietot jebkurus līdzekļus. Angļu filozofs Tomass Hobss savā darbā
Leviatāns (1668) to nosauca par «dabisko stāvokli», kur visi karo ar visiem, uzvar fiziski



spēcīgākais un nav iespējama nekāda sadarbība kopīga labuma vārdā. Nav nedz taisnības, nedz
netaisnības, nedz citu morālo vērtību, jo tās var eksistēt vienīgi tad, ja pastāv sociālās normas un
likumi. Neviens, pat stiprākie, nav pasargāts no pēkšņa uzbrukuma, tādēļ visi dzīvo «pastāvīgās
bailēs no briesmām un vardarbīgas nāves, un cilvēku dzīve ir vientuļa, nabadzīga, nejauka, nežēlīga
un īsa».[ 8 ] Šis stāvoklis ir tik drausmīgs, ka cilvēki ir ar mieru upurēt zināmu daļu savas personiskās
brīvības, lai izkļūtu no tā, un pakļauties monarham, kurš iedibina normas un likumus un drīkst lietot
varu, lai panāktu paklausību.

Neraugoties uz daudzajām pozitīvajām pārmaiņām, kas notikušas kopš neatkarības atgūšanas,
Latvija ir visai tāla no minētā Eiropas vērtību ietvara — tas drīzāk atspoguļo vēlamo, nevis esošo
situāciju un ir jāuztver kā vadlīnijas tālākai izaugsmei. Līdz ar to Latviju var uzskatīt par ētiski
nepilnīgu sabiedrību — tādu, kura vēl tikai atrodas ceļā uz vērtību ietvarā attēloto sabiedrības
modeli. Kā šajos apstākļos iedzīvināt un saglabāt Eiropas vērtības? Nodarbojoties ar to pašu, ar ko
nodarbojās gan antīkie filozofi, gan renesanses laikmeta humānisti: pilsoniskuma izglītību. Par pilsoni
ir saucams indivīds, kas savu piederību konkrētai sabiedrībai saprot ne tikai kā privilēģiju baudīt
sabiedrības piedāvātās tiesības, bet arī kā pienākumu, atbildību un rūpes par šīs sabiedrības
pastāvēšanu un uzplaukumu. Tas, ka cilvēkam ir Latvijas pilsoņa pase, nebūt negarantē, ka šis cilvēks
tik tiešām ir pilsonis, kas pilda savus pilsoņa pienākumus — aktīvi piedalās politiskajos procesos.
Par to daiļrunīgi liecina tas, ka 12. Saeimas vēlēšanās 2014. gada 4. oktobrī balsot neieradās
41,15% balsstiesīgo pilsoņu.[ 9 ]

Pilsoņi un vergi
Pilsoniskuma izglītība nozīmē brīvo mākslu (artes liberales) jeb humanitāro zinātņu apgūšanu. Par
brīvajām mākslām tās sauca tādēļ, ka saistītas ar «brīvo pilsoņu pienākumiem, tādiem kā piedalīšanās
politiskajās debatēs un tiesās». «Šo mākslu apgūšanas mērķis bija sagatavot cilvēku savas brīvības
pilnvērtīgam pielietojumam, turklāt tā, lai tas dotu maksimālu labumu sabiedrībai. Pilsoņa pienākumi
iezīmēja atšķirību starp brīvu cilvēku un vergu. Ja vergs rūpējas par materiālo labumu vairošanu, tad
brīvais pilsonis — par sabiedriskā labuma pieaugumu.»[ 10 ] Mūsdienās pilsonim pretējā —
«vergu» — lomā sevi nostāda apolitiskie sabiedrības pārstāvji, kas neinteresējas par politiku,
nepiedalās publiskās sanāksmēs (protestos, mītiņos) un neiet uz vēlēšanām, aizbildinoties ar to, ka
viņiem daudz svarīgāka ir pašu privātā dzīve.

Atšķirībā no Hobsa aprakstītās monarhijas, kur valsts ierēdņi īsteno karaļa gribu, Latvija ir
demokrātija, kur valsts ir pakļauta sabiedrības gribai. Tādēļ uzskatīt, ka indivīdam nav jānodarbojas
ar sabiedriskajām lietām, nozīmē labprātīgi atteikties no kontroles pār savu dzīvi par labu aktīvajiem
politikas dalībniekiem. Pilsoniskas sabiedrības pamatā ir izpratne par saistību starp privāto un
publisko — šī saistība nozīmē, ka kopīgās, sabiedriskās problēmas vienlaikus ir arī katra sabiedrības
pārstāvja personiskās problēmas. Ja tās netiks risinātas, agri vai vēlu tās ietekmēs ikvienu no mums.
Ja skolotāji nav apmierināti ar zemo atalgojumu, tad tā nav tikai skolotāju, skolēnu un viņu vecāku
problēma, tā ir visas sabiedrības problēma.

Viens no svarīgākajiem brīva pilsoņa pienākumiem ir aizstāvēt fundamentālās vērtības, citādi nav
pamata apgalvot, ka tās tiešām ir dārgas. Ja par vērtību tiek pasludināta, piemēram, cilvēcība (kur
ietilpst brīvība, mīlestība, cieņa, tolerance utt.), tad par to ir jāiestājas brīdī, kad šī vērtība tiek
apdraudēta. Pretējā gadījumā apgalvojumi par šīs vērtības nozīmi ir tikai tukši vārdi.



Cilvēcības vārdā
Ko nozīmē aizstāvēt vērtības? Pirmkārt, tas nozīmē kritisku domāšanu un analīzi, kuras mērķis ir
uzmanīgi sekot līdzi tam, kā konkrētas vērtības tiek (vai netiek) īstenotas praksē. Sabiedrības dzīvē
pastāvīgi rodas situācijas, kur vērtības tiek apšaubītas vai ignorētas. Pēc filozofes Hannas Ārentes
(Hannah Arendt) domām, ikdienas ļaunums ir banāls — tas rodas no nedomāšanas. Aprakstot nacistu
noziedznieku Ādolfu Eihmanu tiesas procesa laikā, viņa raksta: «Mani pārsteidza ļaundara
acīmredzamā tukšība, kas viņa nodarījumu neapstrīdamo ļaunumu neļāva saistīt ar kādu dziļāku
cēlonības vai motīvu līmeni. Nodarījumi bija zvērīgi, bet to pastrādātājs — vismaz tagad, tiesas
zālē — gluži parasts, ikdienišķs un nedz dēmonisks, nedz zvērīgs. Viņā nebija ne miņas no stingras
ideoloģiskas pārliecības vai ļauniem motīviem, un vienīgais raksturīgais, kas izpaudās gan viņa
rīcībā lietas izskatīšanas un pirmstiesas izmeklēšanas laikā, gan arī viņa agrākajā rīcībā, bija tas, ka
viņš nedomāja; jā, tā bija nevis muļķība, bet nedomāšana.»[ 11 ] Ļoti līdzīgi Eihmanam izskatās arī
Zolitūdes veikala Maxima sabrukšanā un 54 cilvēku nāvē vainojamie — viņiem nebija ļauna nodoma
kādu nogalināt, viņi vienkārši vai nu nespēja, vai arī negribēja aptvert to, kādas sekas viņu rīcība
atstāj uz citiem cilvēkiem. Taču kopīgi paveiktās nelietības ikdienišķums un tās «netīšais» raksturs
nekādi nepadara šo nelietību mazāku.

Otrkārt, ja ir skaidrs, ka vērtības tiek apdraudētas, ar to nedrīkst samierināties — par to ir jārunā
publiski. Publiskas diskusijas, piemēram, par abortiem, eitanāziju, vārda brīvību, likumprojektiem,
korupciju politikā vai medicīnā, arī par Latvijas Valsts prezidenta došanos uz 9. maija svinībām
Maskavā ir diskusijas par fundamentālajām vērtībām. Tādā veidā tiek risinātas iepriekš minētās
problēmas — dažādu vērtīborientāciju savstarpējie konflikti, vērtību konflikti vienas
vērtīborientācijas ievaros, kā arī jautājumi par vērtību saturu un interpretāciju konkrētā situācijā. Šīs
diskusijas ir svarīgas demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanai, tās palīdz precizēt vērtību jēgu un
izpausmes arvien mainīgajā sociālajā vidē. Liela loma šeit ir kvalitatīviem, pētnieciskiem un uz
sociālām problēmām orientētiem plašsaziņas līdzekļiem. Tie ir vienlaikus gan demokrātijas un vārda
brīvības «sargsuņi», gan arī tā vieta, kur pārrunāt vērtību saturu un jēgu.

Par fundamentālām mūsdienu vērtībām un normām savulaik ir samaksāts ar daudzu cilvēku
dzīvībām. Cilvēku brīvība un vienlīdzība ir pirkta par asinīm, tolerance pret reliģiskajiem uzskatiem
ir reliģisko karu rezultāts, par zināšanu un kritiskās domāšanas vietu mūsdienu kultūrā ir maksāts ar
gadsimtiem ilgu vajāšanu un aizspriedumiem, kuru dēļ cietuši vai arī gājuši bojā neskaitāmi cilvēki.
Nedrīkst aizmirst arī to, ka šīs vērtības var ārkārtīgi viegli zaudēt — pietiek tikai pārstāt par tām
cīnīties, un drīz vien tās tiks aizstātas ar pavisam citām vērtībām. Tā tas ir noticis mūsdienu Krievijā,
kas prezidenta Vladimira Putina valdīšanas laikā ir zaudējusi visas tās demokrātiskās vērtības un
brīvības, ko sabiedrība bija izcīnījusi, sabrūkot Padomju Savienībai. Ja Krievija kādreiz vēlēsies pie
tām atgriezties, viss būs jāsāk no sākuma.

Treškārt, lai panāktu vērtību sistēmas maiņu vai nostiprinātu vērtību statusu sabiedrībā, tās ir
jāpraktizē. Liela nozīme ir tam, ka vērtības praktizē publiski pazīstamas personas, kuras izmanto savu
autoritāti, lai kļūtu par iedrošinājumu citiem. Tāda, piemēram, ir bijušās veselības ministres Ingrīdas
Circenes publiski paustā negatīvā attieksme pret korupciju medicīnā.[ 12 ] Vērtību praksē ir būtisks arī
kvantitatīvais aspekts — jo vairāk cilvēku praktizē kādas konkrētas vērtības, jo plašāka veidojas
sociālā vide, kur šīs vērtības ir nostiprinājušās kā norma.

Publiski aizstāvot vērtības, ir nepieciešama morālā drosme — spēja pārvarēt bailes no sociālām,
psiholoģiskām un ekonomiskām sankcijām. Tādēļ vērtību aizstāvēšana prasa piepūli, un īstermiņā



dažiem «pragmatiķiem» tā var šķist neracionāla un neizdevīga. Taču nedrīkst aizmirst, ka vērtības un
normas ir veids, kādā mēs iezīmējam savas cilvēcības robežas un piepildām to ar saturu. Ja
neaizstāvēsim tās, neizbēgami zaudēsim arī pašu cilvēcību. Ê
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publicistika
Toms Ķikuts
Migrējošie latvieši
Vairākas tautas izceļošanas kustības 150 gados gan
pakāpeniski, gan relatīvi pēkšņi ir mainījušas Latvijas un
latviešu situāciju

Toms Ķikuts ir vēsturnieks, kurš gatavojas promocijas darba aizstāvēšanai par
19. gs. latviešu migrācijas vēstures jautājumiem, interesējas par Latvijas 19. gs.
vēsturi, latviešu diasporu. Strādājis Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas
arhīvos un ar pētījumu rezultātiem iepazīstinājis arī starptautiskās konferencēs un
publikācijās. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks, kas strādā ar muzeja
krājumu un cenšas padarīt sabiedrībai saprotamas un interesantas dažādas Latvijas
jauno un jaunāko laiku vēstures tēmas.

«Cik žēl, ka mēs esam tik maz, cik mēs esam, un vairāk mēs nevaram būt.» Šie Čikāgas piecīšu
dziesmiņas vārdi ļoti precīzi raksturo latviešu kā «mazās tautas» pašapziņu vai kompleksu un to, ka
pat dažādos sadzīviskos vērtējumos priekšplānā bieži izvirzās jautājums par migrāciju, dzimstību vai
iedzīvotāju skaitu. Uz apdzīvotības situāciju un demogrāfiju visu sabiedrības aktualitāšu spektrā
lūkojamies ar īpašu apdraudējuma sajūtu vai tiklab ar cerībām. Apdzīvotības īpatnības un
demogrāfija prasa precizitāti, skaitļus un aprēķinus, tomēr šo tēmu nerimstošā sabiedriskā aktualitāte
ļauj uz to paraudzīties kā uz nozīmīgu nācijas vēsturisko pieredzi.

Ieceļošana, izceļošana, dzimstības pieaugumi un kritumi, epidēmijas un mirstība ir ietekmējusi
visas sabiedrības. Tomēr tieši pēdējo 150 gadu laikā vairākas ievērojamas ieceļošanas un
izceļošanas kustības gan pakāpeniski, gan relatīvi pēkšņi ir mainījušas Latvijas un latviešu situāciju.
Pirms simt gadiem sākās masveidīgā Pirmā pasaules kara bēgļu kustība — apjoma ziņā
bezprecedenta gadījums Latvijas vēsturē, kad savas dzīvesvietas bija spiesti pamest līdz pat aptuveni
700 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Iedzīvotāju migrācijas Latvijas teritorijā ir bijušas jauno un
jaunāko laiku karu nemainīga sastāvdaļa — atradumi no Livonijas kara laika depozītiem līdz Otrajā
pasaules karā apraktām mantām un ģimenes dokumentiem, tās ir gan materiālās kultūras liecības, gan
piemineklis tiem, kuri dramatisma pilnos kara apstākļos bēguši no savām mājām.

Tomēr Latvijas apdzīvotību nav veidojusi tikai karu vēsture. Karu un piespiedu migrāciju
pieredzes drīzāk ietekmīgāk veidojušas mūsu vēsturisko apziņu. To apliecina, piemēram, tēze, ka
politiskie režīmi un svešas varas latviešu tautu «svaidījuši pa pasauli pēc patikas». Taču arī paši
«esam svaidījušies», kad tas bijis iespējams.

Zemnieku brīvlaišana, rūpniecības attīstība un pilsētu izaugsme, progress transporta un sakaru



tehnoloģiju jomā migrācijai 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā piešķīra pavisam citu aktualitāti un
nozīmi. Migrācija kļuva par plašiem sabiedrības slāņiem viegli pieejamu alternatīvu — nekad
iepriekš nevarēja tik vienkārši «pamēģināt savus spēkus» ārpus ierastās dzīvesvides. Tās sekas bija
vismaz vairāk nekā 10% latviešu, kas dzīvoja ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas vēl pirms Pirmā
pasaules kara sākuma. Tas mudina uz salīdzinājumiem mūsdienu situācijā.

Aizsteidzoties pa priekšu 19. gs. otrās puses latviešu izceļošanas pieredzes raksturojumam,
jānorāda, ka pagātnē un mūsdienās ir daudz līdzīgā gan pārceļošanas vērtējumos, gan izceļotāju
paštēlā, tomēr ievērojami atšķiras gan migrāciju ekonomiskais un demogrāfiskais konteksts, gan arī
intensitāte. Kopumā latviešu sabiedrību ilgstoši nav ietekmējusi 19. gs. brīvprātīgās emigrācijas
pieredze. Vēsturiskās apziņas priekšplānā izvirzījusies 20. gs. karu un piespiedu migrācijas pieredze.
Arī sabiedrībā relatīvi spilgtais 20. gs. 20.—30. gadu Latvijas tēls objektīvu iemeslu dēļ gandrīz
nemaz nav saistīts ar izceļošanas pieredzi, jo Latvijā, gluži kā citviet Eiropā, starpkaru periods bija
«pauze» pēc izceļošanas ziņā bangainā 19. gs. un 20. gs. sākuma.

Ģeogrāfiskais, sociālais un ekonomiskais konteksts
Latvijas teritorijā 19. gs. aktuālo migrācijas plūsmu saraksts nebūt nebeidzas ar latviešu zemnieku
ieceļošanu pilsētās vai pirmo «censoņu» došanos studēt Krievijas augstskolās. Piemēram, 19. gs.
pirmajā pusē vairāki tūkstoši Kurzemes ebreju izceļoja uz Dienvidkrieviju (Hersonas guberņu ar
centru Odesā), latviešu zemnieki izceļoja uz citām Krievijas impērijas guberņām, lai iegūtu zemi,
Latgalē 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā izplatīta kļuva «peļņā iešana» uz Sanktpēterburgu un citiem
toreizējās impērijas centriem. 19. gs. izskaņā un 20. gs. sākumā pieauga arī emigrācijas nozīme.
Paralēli tam, sevišķi gadsimta pirmajā pusē, turpinājās vāciešu ieceļošana, to vidū Krievijas
impērijas nodokļu maksātāju kārtām tika pierakstīti dažādu jomu profesionāļi. Par ievērojamu
galamērķi visdažādāko tautību ieceļotājiem 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā kļuva Rīga. 19. gs. otrajā
pusē pārliecinoši lielāko Rīgas iedzīvotāju skaita pieauguma daļu veidoja latviešu zemnieki, savukārt
20. gs. sākumā bija ievērojams krievu, poļu, lietuviešu, igauņu un citu tautību ieceļotāju īpatsvars.

19.—20. gs. mijā ārpus Latvijas teritorijas Krievijas dažādos reģionos dzīvoja ap 117 tūkstošiem
latviešu jeb ap 8% no visa latviešu kopskaita Krievijas impērijā; daži tūkstoši latviešu šajā laikā bija
jau emigrējuši uz «Jauno pasauli», kurp tiecās daudzu eiropiešu cerības uz labāku dzīvi. Līdz
Pirmajam pasaules karam izceļojušo skaits bija pieaudzis līdz aptuveni 160 tūkstošiem.

19. gs. 30.—50. gados pakāpeniski tika paplašinātas brīvlaisto zemnieku pārvietošanās tiesības,
un 19. gs. 50. gados tika dibinātas arī pirmās latviešu zemnieku kolonijas jeb viensētu grupas dažādos
Krievijas reģionos. 20. gs. sākumā šādu zemnieku koloniju kopējais skaits jau sniedzās vairākos
simtos. Kopumā ap 60% latviešu ārpus Latvijas Krievijas impērijā bija nodarbināti
lauksaimniecībā — izceļošana uz zemnieku kolonijām laukos bija galvenais galamērķis, kam līdzās
aktuāla bija pārceļošana uz pilsētām.

Latviešu zemnieku izceļošana uz Krievijas guberņām sākās ar pārceļošanu uz jaundibināto Jeiskas
pilsētu Azovas jūras piekrastē 19. gs. 50. gadu pirmajā pusē. Kopš 19. gs. 60. gadiem izvēlētie
galamērķi dažādojās. Latviešu zemnieki apmetās uz privāti pirktām vai nomātām zemēm Pleskavas,
Vitebskas, Mogiļevas, Minskas, Smoļenskas, Ufas, Novgorodas, Saratovas, Simbirskas u.c. guberņās
Krievijas Eiropas daļā un arī Sibīrijā, taču lielākoties mūsdienu Latvijas teritorijas tuvumā. Šīs
kolonijas lielākoties bija monoetniskas, ar saimniecību skaitu no dažām līdz pat vairākiem simtiem.
Lielākā latviešu zemnieku kolonija Krievijas impērijā bija Arhlatviešu kolonija Ufas guberņā



(mūsdienās — Baškortostānas Republikā Krievijā), kur jau gadu pēc latviešu ieceļošanas sākuma
bija iznomāti vairāk nekā 380 zemes gabalu. Tas bija liels saimniecību skaits, vairāku pagastu
lielumā.

Vidzemes un Kurzemes guberņu latviešu pārceļotāji visbiežāk apmetās nevis uz kroņa zemes (šie
galamērķi bija izplatīti Latgalē), bet gan pēc pašu iniciatīvas meklēja privātas zemes nomas vai
pirkšanas piedāvājumus latviešu laikrakstos, pēc muižu pārvaldnieku, paziņu un radinieku padoma,
nenoliedzami — arī ļaujoties baumu un puspatiesību spēkam. Liela nozīme bija tam, ka zemes
īpašnieki ārpus Baltijas centās iegūt čaklus nomniekus, par kādiem kopš 19. gs. 60.—70. gadiem tika
atzīti latviešu ieceļotāji. Piemēram, 1866. gadā Baltijas ģenerālgubernatoram atļauju vervēt latviešu
zemniekus pārceļošanai lūdza Mogiļevas guberņas Grudinovkas muižas īpašnieks Pāvels Tolstojs,
kurš centās iznomāt muižas zemi un iegūt uzticamu darbaspēku pēc Krievijā notikušās zemnieku
brīvlaišanas. 1866. gada maijā, neilgi pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstos, uz Baltkrieviju
devās ap 300 latviešu. Šādas un līdzīgas, veiksmīgākas un mazāk veiksmīgas zemes iznomāšanas vai
pārdošanas iniciatīvas turpinājās līdz pat Pirmā pasaules kara sākumam.

Pirms atbildes uz jautājumu «kāpēc?» latviešu zemnieku pārceļošanu uz pašu veidotajām
kolonijām jeb viensētu grupām ir vērts aplūkot reģiona migrācijas situācijas kontekstā. Atšķirībā no
šodienas, kad rumāņu, poļu, lietuviešu, latviešu vai igauņu izceļošanai ir vairāk līdzību nekā
atšķirību, 19. gs. latviešu un arī igauņu (t. i., toreizējo Baltijas guberņu) zemnieku izceļošana uz
privāti pirktas zemes Krievijā bija reģionāla īpatnība. Kamēr latviešu un igauņu zemnieki bija gatavi
maksāt zemes renti vai pietiekami augstu cenu Krievijā, citviet reģionā dominēja izceļošana pāri
okeānam, apmešanās uz bezmaksas kroņa zemes 19. gs. beigās vai arī došanās peļņā uz pilsētām.
Poļu, lietuviešu un ebreju izceļošanas galamērķis lielākoties bija Ziemeļamerika: ap 1,8—2 miljoni
poļu 19. gs. pēdējās desmitgadēs un 20. gs. sākumā izceļoja uz Ameriku un ievērojams skaits devās
sezonālā peļņā uz Vāciju. Pirms Pirmā pasaules kara Ziemeļamerikā bija 300—400 tūkstoši
lietuviešu. Savukārt baltkrievu apdzīvotajās teritorijās 19. gs. beigās izplatīta bija izceļošana uz
kroņa zemēm Sibīrijā.

Kāpēc latvieši jau 19. gs. 50.—60. gados bija gatavi maksāt, lai sāktu saimniekot līdumā
Krievijā? Gatavību ieguldīt naudu, laiku un spēkus viensētas attīstībā nostiprināja Baltijas guberņās
īstenotais agrārās reformas princips — zeme netika sadalīta vienlīdzīgi kā Krievijas sādžās, bet tika
saglabātas relatīvi lielas un perspektīvas zemnieku saimniecības. Tās kopš 19. gs. vidus ar laiku
kļuva par daudzu laucinieku ideālu, tiesa, grūti sasniedzamu. Tas nostiprināja gatavību maksāt par
zemi vēl tad, kad zemnieku vairākumam Krievijā tas nebija aktuāli. Ideāls, kura dēļ 19. gs. izceļoja
no laukiem uz lauksaimniecības kolonijām, bija zināmā mērā radošs — tā nebija paļaušanās, ka
galamērķī būs iespējams sameklēt jebkādu darbu, jo aktuāla bija konkrēta alternatīva — sava
saimniecība. «Vieglākas maizes» pelnītāju «slavu», protams, vieglāk bija piedēvēt pārceļotājiem uz
pilsētām, un to latviešu prese arī nekavējās darīt. Tomēr izceļotāju vidū «peļņā gājēju» vai sezonālu
izceļotāju, izņemot Latgali, bija relatīvi maz, katrā ziņā ne tādos apjomos kā Krievijas centrālajās
guberņās vai Austrumprūsijā. Ja ņemam vērā samērā augsto Krievijā lauksaimniecībā nodarbināto
latviešu īpatsvaru (ap 60%), mūsdienu emigrācijas galamērķi ir ievērojami mainīgāki, nekonkrētāki,
katrā ziņā to mazākā mērā nosaka kāds 19. gs. situācijai līdzīgs ideāls. Tas nav ne labi, ne slikti, taču
raksturo krietni atšķirīgo migrācijas motivāciju. Šajā ziņā daudz vairāk līdzību mūsdienu izceļošanai
ir 19. gs. zemnieku pārceļošanai uz pilsētām.

Izceļošanas apjoma ziņā mūsdienu emigrāciju un 19. gs. otrās puses migrāciju atšķir ļoti daudzi



aspekti, vispirms jau izceļošanas masīvā intensitātes dinamika mūsdienās. 19. gs. beigās sasniegtais
ievērojamais ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu skaits radās pakāpeniska pieauguma rezultātā. Vidēji
gada laikā no zemnieku kārtas Baltijas guberņās izrakstīto personu skaits un arī migrācijas rezultāts
19. gs. beigās parāda, ka no Latvijas teritorijas izceļoja ap 1000—3000 pārceļotāju gadā. Pat lielāko
izceļošanas iniciatīvu laikā izceļotāju skaits nepārsniedza tolaik pozitīvo dabisko pieaugumu. Lai gan
lauki 19. gs. beigās «iztukšojās», tas pamatā notika uz ieceļošanas rēķina Baltijas pilsētās. Tieši
19. gs. demogrāfiskais konteksts un izceļošanas ikgadējais apjoms ievērojami atšķiras no mūsdienām.

Atgriežoties pie jautājuma par pārceļošanas cēloņiem, kā šodien, tā arī pagātnē lēmumi par
migrāciju tika pieņemti ar ļoti dažādu motivāciju. Proti, pārceļošanas iemeslu uzskaitījums ir gandrīz
tikpat garš un daudzveidīgs kā pārceļotāju saraksts. Diemžēl vēsturnieki pēc vairākām desmitgadēm
lielākoties var iezīmēt ļoti vispārīgu pārceļošanas kontekstu.

Viens no svarīgākajiem pārceļošanas cēloņiem laukos 19. gs. otrajā pusē bija iepriekš minētās
agrāro reformu sekas — lielās, bet relatīvi turīgās zemnieku saimniecības, milzīgie muižu īpašumi un
ļoti augstais bezzemnieku īpatsvars laukos (60—80% 19. gs. otrajā pusē). Tas lika meklēt
alternatīvas 19. gs. 20. gados brīvlaistajiem zemniekiem. Paralēli izceļošanu ietekmēja baumu
izplatīšanās par pārceļošanas ieguvumiem, ģimenes pieredze, personīgi konflikti, ilgākas vai īsākas
saimnieciskas lejupslīdes.

Objektīvas mērauklas saimnieciskajam stāvoklim, proti, tam, vai izceļotāji dzīvoja labi vai slikti,
saprotams, nav. Labas vai sliktas dzīves vērtējumi neizbēgami ir ļoti subjektīvi — Krievijas
impērijas zemnieku dzīves kontekstā Baltijas lauksaimniecība, zemnieku izglītība, arī turība bija
pietiekami augstā līmenī, taču tas nevarēja novērst vietējo zemnieku vēlmi izceļot. Tomēr varam
atrast vairākus tādus «pieturas punktus», kuri raksturo lielāku pārceļotāju daļu. Sociālās mobilitātes
perspektīvas laukos (t.i., kļūt par rentnieku vai saimniecības īpašnieku) Baltijā 19. gs. otrajā pusē
bija salīdzinoši zemas. Tas noteica vēlmi meklēt iespējas ārpus lauku vides. Tieši perspektīvu
meklēšana ģimenei gandrīz vienmēr ir svarīga pārceļotāju motivācijas skaidrojuma sastāvdaļa.
Būtiska problēma bija kalpu ģimeņu nākotne — pēc neprecētajiem kalpiem pieprasījums bija liels,
taču kuplas ģimenes saimnieki savās sētās izmitināt nevēlējās. Tas ietekmēja gan ģimeņu gatavību
izceļot, gan arī nosacīti vēlās laulības. Arī mūsdienās valstij un tās ekonomiskajam stāvoklim
neglaimojošākā izceļotāju daļa ir vecāki, kuri nevar uzturēt ģimeni un izvēlas strādāt ārzemēs.

Otra lieta, saistīta ar iepriekšējo, ir nozīmīgā sociālā diferenciācija. 19. gs. tā izteikti pastāvēja
saimnieku un kalpu, zemnieku un muižnieku, turīgo pilsētnieku un strādnieku vidū. Proti, dzīvesveidu
atšķirības bija ievērojamas vēl tad, kad 19. gs. sociālās modernizācijas procesi un ekonomika
attīstījās straujiem soļiem. Zināmā mērā sociālās diferenciācijas un sociālās mobilitātes pieejamības
jautājums ir aktuāls arī šodien. Nozīmi saglabā arī migrācijas situācijas reģionālās atšķirības.
Piemēram, Vidzemes novadā 19. gs. otrajā pusē augstu izceļošanas rādītāju ziņā īpaši izcēlās
Alūksnes apkārtne. Domājams, to noteica relatīvi mazākā lauksaimniecības ienesība, mazāk auglīgās
augsnes un arī vēlāka zemnieku saimniecību izdošana naudas rentē un pārdošana.

Paralēli minētajiem strukturālajiem faktoriem, kas bija saistīti ar zemnieku tiesību regulējumu,
saimniecību, sociālās struktūras īpatnībām, protams, bija arī daļa vieglākas dzīves un piedzīvojumu
meklētāju. Turklāt, lai gan latviešu prese 19. gs. izskaņā un 20. gs. sākumā nereti šausminājās par
«tēvijas dēliem», kuri nevēlas palikt dzimtenē pie «sūrāka darba», latviešu lasītāju ne mazāk kā
moralizējošus pārceļošanas vērtējumus interesēja arī stāsti par tāliem un eksotiskiem latviešu
ceļojumiem, dzīvi un darbu tālās un neparastās vietās un amatos.



Sabiedrības vērtējumi
Latviešu zemnieku pārceļošanas vērtējumi 19. gs. atšķīrās gan pēc izteiktajiem argumentiem, gan
pozīcijām, no kurām migrācija vispār tika vērtēta.

Konsekventi savu negatīvo viedokli pret zemnieku izceļošanu no laukiem 19. gs. saglabāja
Baltijas bruņniecības organizācijas (muižniecība). Jo īpaši 19. gs. 30.—60. gados tika norādīts, ka
izceļošanas sekas laukos būs negatīvas un tās cēloņi meklējami nelabvēlīgajās ārējās ietekmēs
zemnieku vidē (pilsētu izaugsme, valsts kolonizācijas nepārdomātie piedāvājumi u.tml.). Taču jau
19. gs. 60. gados muižniecības pretdarbību zemnieku migrācijas tiesību liberalizācijai aizvietoja
samierināšanās ar Krievijas impērijas centralizācijas un unifikācijas politikas ietvaros vienādoto
pārceļošanas tiesību regulējumu.

Pārvaldes iestādes pret zemnieku migrāciju 19. gs. lielākoties izturējās kā «likuma burta» sargi,
uzraugot pārceļošanas formālās kārtības ievērošanu. Tomēr līdz pat Krievijas centrālās varas
aktīvākai iesaistei Baltijas provinču agrāro jautājumu risināšanā 19. gs. vidū to attieksme pret
migrācijas liberalizāciju bija visai kritiska, daudzējādā ziņā piekrītot muižniecības viedoklim.

Latviešu sabiedrībā pārceļošanas vērtējumus noteica pretstats starp migrācijas tiesībām kā
brīvību aizstāvību un izpratne par aizceļošanu kā kaimiņu, ģimenes locekļu, zemei un tautai piederīgo
«zaudēšanu». Latviešu valodā veidotajā informācijas telpā pirmie publiski paustie zemnieku
izceļošanas vērtējumi parādījās 19. gs. 50. gadu beigās un 60. gados — laikā, kad nacionālā kustība
ar jaunlatviešu līderiem tās priekšgalā bija sākusi ceļu uz plašākas sabiedrības prātiem.

Viens no svarīgākajiem nacionālās kustības izvirzītajiem jautājumiem bija latviešu zemnieku
tiesību paplašināšana un aizstāvēšana. Cerības uz latviešu zemnieku stāvokļa uzlabošanu uz
muižniecības rēķina Aleksandra II reformu apstākļos Krievijā bija arī viens no iemesliem (vismaz
līdz 19. gs. 80. gadiem) ilgstošajai «koķetērijai» ar Krievijas centralizācijas un unifikācijas ideju un
reformu virzītājiem un aizstāvjiem. Arī Krišjānis Valdemārs uzskatīja par iespēju daļai zemnieku
dibināt saimniecības kolonijās Krievijā un 1863.—1865. gadā organizēja Kurzemes zemnieku
ieceļošanu Novgorodas guberņā. Tomēr latviešu nacionālās kustības līderi atklāti neaģitēja par
izceļošanu no laukiem vai no latviešu apdzīvotās teritorijas Krievijā. To noteica migrācijas un
demogrāfijas lielā nozīme nacionālajā retorikā — nācijas rašanās atspoguļojas arī īpašā attieksmē
pret zemi, etnisko pamatteritoriju.



Taimenskas latviešu kolonijas skolas vecāko klašu audzēkņi. Jeņisejas guberņa. Ap 1915. gadu. Foto — Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs

20. gs. sākumā latviešu laikraksti mēdza rak-stīt, ka «latvieša īpatnējais gars ārpus dzimtenes
panīkst». Tiesa, šo pretrunu starp zemnieku brīvībām kā emancipācijas prasību un nacionālisma ideju
postulātiem latviešu lasītāji tā arī nekad nepamanīja, jo Pēterburgas Avīzes tika slēgtas 1865. gadā,
savukārt Mājas Viesis plašāk izteikties par politiski jutīgajiem jautājumiem 19. gs. 60. gados ne
vienmēr uzdrošinājās. Tomēr migrācija neapšaubāmi bija ilgotās brīvības dabiska
«blakusparādība» — tā bija sociālās un ekonomiskās modernizācijas sastāvdaļa, un reizē to arī
uztvēra kā apdraudējumu «tautas nākotnei». Mūsdienās migrācijas konteksts ir līdzīgs — brīva
pārvietošanās ir būtiska brīvības sastāvdaļa, taču tai var būt zināmas negatīvas sekas.

Apstākļos, kad 19. gs. 70.—90. gados latviešu prese kļuva aizvien daudzveidīgāka, attīstījās
latviešu sabiedriskā un kultūras dzīve, plašāk tika iztirzāts arī zemnieku izceļošanas jautājums.
Pārceļošanas vērtējumos nostiprinājās robežšķirtne starp individuālo un kolektīvo interešu
novērtējuma pozīciju.



Nacionālisma idejām būtiskajā kolektīvajā dimensijā pārceļotājs vispirms ir «savas tautas
loceklis», kurš īsteno nācijas kopējās intereses un tikai šīs lojalitātes ietvaros realizē savu dzīves
ceļu. No šādas pozīcijas izdarīti vērtējumi izskanēja samērā bieži, turklāt tika atrasti gan saimnieciski
(materiāli), gan garīgās jomas argumenti attiecībā uz migrāciju kā kopējo (tautas) interešu
apdraudējumu. Kādā viedokļu apmaiņā 19. gs. 90. gados tika norādīts — «[izceļošana] mūsu dārgai
tēvijai [var] tikai nākt par postu, un labums varbūt var rasties tikai retam aizgājējam pašam». Latvieši
tika aicināti neatstāt dzimto zemi, tika pat norādīts uz zaudējumiem, ko sagādā vēlāko izceļotāju
izglītošana, ņemot vērā, ka izceļotājs ir «zudis tautai». Radikālākie autori palaikam norādīja uz
«tautas raksturu» — pārlieku tieksmi izceļot un darba tikuma izzušanu 20. gs. sākumā.

Individuālā vērtējuma pozīcijas galvenā tēze bija pašu pārceļotāju tiesības lemt savu likteni. Šīs
tradīcijas ietvaros nozīmīgi bija centieni raksturot pārceļošanas cēloņu saimnieciskos aspektus. Tika
norādīts, ka izceļošana un alternatīvu meklēšana ir labāka nekā bezdarbs dzimtenē un migrācija ir
sekas objektīvām izceļotāju grūtībām iepriekšējā dzīvesvietā. Kā jau 1868. gadā norādīja laikraksts
Mājas Viesis, «par to nekas nekait, ka ļautiņi arī citur zemi pērk kā Vidzemē, kad tik vien labi pērk»,
t.i., katra paša interešu prioritāte ir viņa tiesības. Tika izdarīts secinājums, ka 19. gs. izceļošana
nerada nopietnu apdraudējumu arī no demogrāfijas viedokļa. Jāatzīst gan, ka tādu rakstu bija
mazākums un tie plašāk parādījās 19. gs. 70. gados, vēlāk nekā atsauce uz «kopējām interesēm».

Abas minētās vērtējuma pozīcijas sasaucas ar migrācijas vērtējumiem mūsdienās — no vienas
puses, pastāv kolektīvo interešu arguments — nācijas interesēs ir saglabāt lielāku «tautas dzīvo
spēku», no otras puses, nav iespējams noliegt katra indivīda izvēles tiesības.

Pārceļotāju publiskais tēls latviešu presē 19. gs. daļēji bija arī pašu izceļotāju radīts, t.i., tam bija
pašreferences, paštēla iezīmes. Lai gan nebija viena, universāla publiska paštēla modeļa, var
konstatēt dažas būtiskas kopējas tēzes. Samērā ilgi gan 19. gs. avotos, gan arī vēlākajā historiogrāfijā
ir ticis kultivēts izceļotāju kā cietēju, muižnieku apspiesto zemnieku tēls. Tā saknes meklējamas gan
nacionālās kustības 19. gs. vidū izvēlētajā sabiedriski politiskajā nišā, kas bija zemnieku aizstāvība
pret «muižniecības patvaļu», gan arī senākos zemnieku vērtējumos par muižniekiem, arī konkrētos
konfliktos un aizvainojumos. Šāda veida argumenti bija universāla publiska pārceļotāju atbilde par
izceļošanas iemesliem. Laika gaitā arī kolonistu un to pēcteču atmiņās, ne tikai vēlākajā vēstures
literatūrā, smagais darbs muižā un atkarība no muižnieka tika pretstatīta «bezgalīgajām brīvajām
zemēm» Iekškrievijā, neskatoties uz citiem pārceļošanas cēloņiem un apstākļiem, kuri konkrētajā
situācijā, iespējams, vēl būtiskāk ietekmēja izceļotājus. Samērā trūcīgajos zināmajos vēstures avotos,
kuros detalizēti izklāstīta 19. gs. pārceļotāju motivācija, uzskaitītie argumenti parasti bija daudz
konkrētāki — klimats, dzīves apstākļi, izdevīga atrašanās vieta, arī sabiedriskās dzīves aktivitātes,
kolonijas nākotnes perspektīvas u.tml. Savukārt daudzās kolonistu un to pēcteču atmiņās, kas
publicētas gan īsāku, gan garāku laiku pēc izceļošanas, raksturīga iezīme ir uzsvars uz grūtajiem
pirmajiem dzīves gadiem, nevis pārceļošanas motivācijas detaļām. Varam pieļaut, ka zemnieku
kolonistu identitāte bija daudz vairāk saistīta ar stāstu par grūto dzīves sākumu, nevis ģimenes dzīves
ap-stākļiem iepriekšējā dzīvesvietā un aizceļošanas motivāciju.

«Aizdzītās un aizviltās» tautas motīvs gan pārceļošanas raksturojumā, gan arī pārceļotāju
pašvērtējumā ir bijis aktuāls ne tikai 19. gs., bet arī mūsdienās. Kā tika norādīts 19. gs. beigās un
20. gs. sākumā, rakstītājs, nebaudījis pelavmaizi un pārceļotāja dzīves grūtumus, jau nevar «pamatoti
spriest». Visticamāk, nepastāv objektīvi pārceļošanas pamatotības kritēriji, un katra atsevišķa
indivīda lēmumus ir neiespējami salīdzināt ar citiem. Tomēr diez vai izceļotāji jāuztver tikai kā



upuri — kā aizdzītie un aizviltie.

Nospiedumi kultūrā
19. gs. migrācijas atspulgi Latvijas kultūras mantojumā ir, piemēram, Andreja Pumpura dzejolis
Tautiešiem svešumā, dažas epizodes citos daiļliteratūras darbos. 19. gs. 50. gadu Jeiskas
pārceļošanas iniciatīva pieminēta Rūdolfa Blaumaņa darbos, jo Blaumanis nāca no Ērgļiem, kas bija
Jeiskas izceļošanas iniciatīvas viens no centriem. Lai gan izceļošana uz Jeisku notika vēl pirms
Blaumaņa dzimšanas, nostāsti par izceļošanu un zobošanās par vieglprātīgajām ilūzijām vēl ilgi
pastāvēja laikabiedru atmiņā. Saglabājās arī pāris frazeoloģismu, kas apzīmēja zemnieku sapni par
«silto zemi» un «vieglo dzīvi» Jeiskā, piemēram, «iet uz Jeisku pēc sivēnu sēklām» vai «pīļu
māgām». Patiesībā Jeiska bija pavisam reāls galamērķis, uz kuru izceļošana notika 1853.—
1855. gadā. Raugoties plašākā kontekstā, daudz vairāk un izteiksmīgāk «savas saimniecības» un
zemnieka darba tikuma ētisko ideālu pauž literārie darbi. Tomēr atšķirībā, piemēram, no Zviedrijas,
kur pārceļošanas laikā uz Ameriku 19. gs. tika izdoti ceļojumu apraksti, arī literāri tēlojumi, latviešu
kultūrā izceļošanas «nospiedumi» bija ievērojami blāvāki. Jāņem vērā, ka zemnieku dzīves poētika
kopumā vēl nebija izsmēlusi savu nozīmi un aktualitāti, arī latviešu rakstniecība 19. gs. otrajā pusē
bija tikai attīstības sākumos. Savukārt jaunnacionālistu (pirmām kārtām jau Viļa Olava) interese par
latviešu pārceļotāju stāvokli 20. gs. sākumā un tā aktīvais atspoguļojums jaunajās Pēterburgas
Avīzēs, liecināja, ka ilgākā laika periodā izceļošanas tēma latviešu kultūras izpausmēs varētu tik
aktualizēta redzamāk.

Mūslaiku ikdienas dzīvē, «populārajā kultūrā» izceļošanas tēmas nospiedumi ir pamanāmi daudz
labāk, tas, iespējams, saistīts ar izceļošanas lielo intensitāti un aktualitāti relatīvi īsā laika posmā
iepretim izceļošanas pakāpeniskajai attīstībai 19. gs. Piemēram, populārās mūzikas (t.s. šlāgera) vidē
radušās samērā daudzas «svešuma» dziesmas, kurās paustas smeldzīgas ilgas pēc dzimtenes;
populārākā Latvijas radiostacija brīvdienu rītos pārraida ārzemēs dzīvojošo latviešu sveicienus un šo
repertuāru; izceļotājus attēlo Viļa Lācīša Stroika ar skatu uz Londonu u.tml. Līdzīgi 19. gs. beigu un
20. gs. sākuma centieniem, daļa izceļotāju mītnes zemēs cenšas organizēt sabiedrisko dzīvi latviešu
valodā.

Vēsturiskās migrācijas pieredzes Latvijā 19. un 20. gs. ir ļoti interesants un arī akadēmiskās
pētniecības ziņā perspektīvs temats. Ir jau parasts palikt pie konstatācijas, ka noteikts skaits Latvijas
iedzīvotāju izceļoja vai ieceļoja tādu vai citu iemeslu dēļ. Bet kādu iespaidu tas atstāja? Kā to
vērtēja sabiedrība, un vai šai pieredzei ir nozīme mūsdienās? Ê



publicistika
Mārtiņš Mintaurs
Tautība: nasta vai priekšrocība?
Vēsturnieka Jāņa Bērziņa izpratnē tauta nav abstrakta
masa, bet gan personību kopums

Mārtiņš Mintaurs ir vēstures zinātņu doktors, muzejnieks, Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultātes pasniedzējs. Interesējas par 19. un 20. gadsimta
vēsturi un par vēstures rakstīšanas problēmām. Pēta pieminekļu aizsardzības un
kultūras politikas jautājumus.

Mūsu sabiedrībā vēl arvien var atrast tautības aizstāvjus un apkarotājus. Un, tāpat kā agrāk, tautība
noder par cīņas karogu, palikdama pati par sevi nepietiekami iztirzāta un noskaidrota.Jānis Bērziņš
(1934)

Nāciju laikmets Eiropas un pasaules vēsturē turpinās, tāpēc mūsdienās joprojām aktuāls ir jautājums
par nacionālisma lomu sabiedrībā. Kā zināms, nacionālisma ideoloģija veidojās 19. gs. pēc Franču
revolūcijas, kas radīja nosacījumus moderno nāciju un nacionālo valstu tapšanai. Līdzīgi kā starpkaru
periodā, arī šodien Latvijas publiskajā telpā ir klātesoša refleksija par nacionālismu. Cik daudz
kopīgā tajās atrodams?

1934. gada rudenī latviešu intelektuālais žurnāls — mēnešraksts gara kultūrai Burtnieks, kas
iznāca Rīgā kopš 1927. gada, divās daļās publicēja plašu vēsturnieka Jāņa Bērziņa (1883—1941)
rakstu Tautības būtība un vērtība.[ 1 ] Žurnāls regulāri iepazīstināja lasītājus ar apcerējumiem par šo
tēmu, pievēršoties nacionālismam politikā un kultūras dzīvē, kā arī piedāvājot dažādas teorētiskas
latviešu nacionālisma nākotnes vīzijas.

Latvijas valsts tolaik pastāvēja jau piecpadsmit gadu, taču, līdzīgi kā daudzās citās Eiropas
valstīs, arī Latvijā pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma demokrātiskā valsts iekārta bija likvidēta.
Tās vietā veidojās politiskais režīms, kas pats sevi dēvēja par «vadonību», vēlāk tas ieguva Kārļa
Ulmaņa (1877—1942) autoritārā režīma nosaukumu. Ārēji dzīve turpinājās ierastā gaitā, bez īpašiem
satricinājumiem. Tas kopā ar nākamās desmitgades nacionālajām traģēdijām vēlāk radīja mītu par
«labajiem ulmaņlaikiem». Mīta ietekme mūsu sabiedrībā ir jūtama arī šodien, lai gan «vadonības
laikmeta» priekšstati par cilvēka un varas attiecībām var kalpot tikai kā vēstures piemērs, ne paraugs.



Vēsturnieka Jāņa Bērziņa biogrāfija[ 2 ] līdz šim zināma tikai vispārīgā ieskicējumā. 1911. gadā
Tērbatas Universitātē izglītību ieguvušais Mārcienas pagasta lauksaimnieka dēls Jānis Bērziņš, tāpat
kā šodien daudz labāk pazīstamais viņa amata brālis, arī vidzemnieks Arveds Švābe (1888—1959),
piederēja otrajai akadēmiski izglītoto latviešu vēsturnieku paaudzei, kas radīja pamatus tā dēvētajai
nacionālās historiogrāfijas skolai. Jāņa Bērziņa specialitāte bija Latvijas un Lietuvas vēsture, bet
viņa interešu loks sniedzās no jautājuma par tautasdziesmu kā vēstures izpētes avotu izmantošanas
iespējām un Vidzemes saimniecības vēstures 17.—18. gadsimtā līdz pavisam neseniem notikumiem,
kas saistījās ar Baltijas pārkrievošanas politiku 19. gadsimta otrajā pusē un 1905. gada revolūciju.

Raksta publicēšanas brīdī tā autors jau desmit gadus strādāja Latvijas Universitātē un vienlaikus
vadīja Latvijas Valsts arhīvu. Arhīvs ir svarīga nācijas vēsturiskās atmiņas sastāvdaļa, tādēļ arhīvam
politiskās varas maiņās vienmēr tiek pievērsta īpaša uzmanība. Sākoties padomju okupācijai, Jānis
Bērziņš 1940. gada 27. jūnijā tika atlaists no Latvijas Valsts arhīva direktora amata. Nākamā gada
pavasarī Rīgā arī noslēdzās viņa mūžs.

Pieredze skolotāja darbā ģimnāzijās Rīgā, Viļņā un Tērbatā, pēc tam bēgļu gaitās Krievijas
dienvidu pilsētā Voroņežā no 1918. līdz 1921. gadam deva Jānim Bērziņam bagātu vielu pārdomām,
secinot, ka vēstures apguves jēga ir patstāvīgi spriest spējīga cilvēka — pilsoņa — veidošana: «Kad
mums būs tādi pilsoņi, tad mums būs īsta demokrātiska republika, bet, ja nebūs, tad aiz demokrātisma
segas neizbēgami attīstīsies oligarhija, ar valdniekiem un pavalstniekiem kā monarhijā.»[ 3 ] Cilvēka
atbildība par sabiedrību, kurā viņš dzīvo, ir tieši saistīta ar viņa pastāvību darbos un spriedumos. Šīs
Bērziņa atziņas kontekstā aplūkosim viņa domas par tautības būtību un vērtību.

Valsts, tauta un politika
Latviešu nacionālā kustība, kā zināms, sāka veidoties jaunlatviešu darbības laikā 19. gadsimta vidū,
un topošās nācijas pašapziņas veidošanā liela loma bija literatūrai, mazāka — akadēmiskajai
refleksijai. Latvijas Republikā pirms Otrā pasaules kara darbi par latviešu nacionālismu plašākā
vēsturiskā un teorētiskā kontekstā neparādījās. Tālaika publikācijas centās noskaidrot, kāds ir
«nacionālais latvietis», daudz mazāku uzmanību pievēršot nacionālisma būtībai. Jāņa Bērziņa raksts
Burtniekā atšķiras no šī klāsta — tas ir viens no pirmajiem sistemātiskajiem nacionālisma
skaidrojumiem latviešu valodā, kas turklāt veiksmīgi apvieno precīzu analīzi ar labi uztveramu tēmas
izklāstu. Dažas Bērziņa tēzes ir aktuālas joprojām, jo arī atjaunotajā Latvijas valstī pastāv tie paši
jautājumi un problēmas, kas piesaistīja Bērziņa uzmanību pirms 80 gadiem. Mūsdienu lasītāju var
interesēt viņa uzskati par tautības un kultūras īpatnību saikni, kā arī izpratne par nacionālo valsti un
tās mērķiem.

Raksta ievadā Jānis Bērziņš norāda, ka Latvijas valsts izveidošanās nozīmē jaunu posmu latviešu
nacionālās kustības attīstībā, un līdz ar to: «Jaunos apstākļos mums uzpeld jautājums, kāda loma
mums pienākas Eiropas un cilvēces tautu saimē kā tautai, kāda sabiedriska vērtība ir mūsu tautiskām
īpatnībām. Arī mūsu pašu māju iekārtā mums vajadzīga skaidrība par nacionālo jautājumu ne mazākā
mērā. Latvijā nedzīvo latvieši vien. Latvieši kā majoritāte ir gan mūsu valsts likteņu lēmēji, bet mums
jārēķinās arī ar cittautiešiem, kas dzīvo Latvijā. Cilvēku grupēšanās pēc tautībām arī mūsu dienās ir
svarīgs sabiedrisks faktors, un uz to mums jāatduras katru dienu. Un šādos apstākļos mēs nevaram
iztikt bez skaidra jēdziena par tautības būtību un par savu un citu tautisko īpatnību vērtību. Bez tā mēs
nevaram arī realizēt, kā pienākas, mūsu laiku sadzīves pamata principu: cīnoties par savām tiesībām
un neatlaidīgi tās sargājot, neaiztikt un nepārkāpt tiesības, kas pieder citiem mūsu līdzpilsoņiem.»



Šādu nostāju vēsturnieks uzskatīja par pareizāko pamatnācijas (viņa terminoloģijā — majoritātes)
attiecībās ar mazākumtautībām, jo «tas vien, ka minoritātes dzīvo valstī, uzliek valstij uzdevumus, kas
iet pāri par majoritātes nacionālām interesēm un centieniem». Bērziņš uzskatīja, ka valsts kā
sabiedrības dzīves forma ir jāaplūko atsevišķi no tautas interesēm, tomēr praksē nereti «var
sastapties ar mēģinājumiem identificēt tautu (..) ar «valsti», kas līdzās tautai ir visplašākā sabiedriskā
organizācija. Katra tauta cenšas sasniegt labākos dzīves ap-stākļus un savos centienos var nonākt pie
domām dibināt patstāvīgu valsti. Patstāvīga nacionāla valsts vislabāk var dot tautai visizdevīgākos
apstākļus nacionālai attīstībai, neatkarībā un brīvībā no citām tautām. Tautu nacionālie ideāli šādā
kārtā savijas ar valsti un tās uzdevumiem. Nacionālas valsts un tautas identificēšana teorijā ir ļoti
pievilcīga, un par to var jūsmot. Bet praksē tā atduras uz grūtībām, kas liek no šādas identificēšanas
atteikties.»

Tātad runa ir nevis par nacionālās valsts noliegumu, bet par pragmatisku pieeju etnopolitikai
apstākļos, kad visās jaunajās Eiropas valstīs līdzās dzīvoja vairākas tautas. Tieši šī iemesla dēļ
Bērziņš apgalvoja, ka «valsts ideāls ir pārvērst visus valsts iedzīvotājus par labiem valsts
pavalstniekiem, kas mīl savu valsti un gatavi iet par to cīņā kā par augstāko sadzīves labumu».
Mūsdienīgi skan arī šāds Bērziņa secinājums: «Valstij var būt un ir savi citādi ideāli nekā tautai; tos
nevar identificēt ar vienas tautas ideāliem, kas līdzās citām dzīvo valstī.» Šīs domas būtiski atšķīrās
no autoritārā režīma laika gara, ko par Jāni Bērziņu daudz jaunākais vēsturnieks Uldis Ģērmanis
(1915—1997) vēlāk, trimdas gados, savās atmiņās nosauca par «tīro latviskumu» un «kroņa
patriotismu»[ 4 ], tomēr Bērziņa publikācija tolaik neradīja sarežģījumus ne žurnālam, ne pašam raksta
autoram. Iespējams, tādēļ ka aktuālāki šķita citi jautājumi. Laikmeta situācijas atbalss bija dzirdama
arī Bērziņa uzskatos par valstu savstarpējām attiecībām: «Valsts nevar iejaukties citu valšķu iekšējās
darīšanās un aizstāvēt tur savas majoritātes līdztautiešu, bet citas valsts pavalstnieku intereses, un
valstij jāvelk savas politikas robežas nacionālos jautājumos pa valsts robežām.» Mēdz teikt, ka laiki
mainās, bet vai šīs izmaiņas vienmēr ir pamanāmas? Mūsdienu notikumi Ukrainā drīzāk atgādina par
pretējo: ka arhaiskie priekšstati par vēstures cikliskumu un «laika mūžīgo atkārtošanos» (Mirča
Eliade) nebūt nav izzuduši, iegūstot konkrētas izpausmes atjaunotas imperiālisma politikas veidā.
Līdzīgu domu izteica arī Jānis Bērziņš, atzīstot, ka sociālo cīņu ietvaros tautība ļoti bieži ir tikai
līdzeklis, proti, etniskums tiek izmantots kā instruments noteiktu politisku vai ideoloģisku mērķu
sasniegšanai.

Jāņa Bērziņa viedoklis par nacionālismu atšķīrās no dažu citu latviešu intelektuāļu, piemēram,
filozofu Pētera Zālītes (1864—1939) un Paula Jurēviča (1891—1981) uzskatiem, arī no publicista un
autoritārā režīma ideologa Jāņa Lapiņa (1885—1941) tekstiem, kur tika meklēta atbilde uz jautājumu,
kāda ir latviešu tautas dvēsele un raksturs. Parasti šie mēģinājumi sniedza tikai šaurāku vai plašāku
t.s. nacionālo īpatnību uzskaitījumu. Turpretim vēsturnieka mērķis nebija skaidrot latviskuma būtību,
bet parādīt nacionālisma izcelsmes avotus. Tādēļ Bērziņš neveido kārtējo «teoriju par latviešiem»,
bet mēģina noskaidrot, kādi vēsturiskie apstākļi nosaka etniskās kultūras savdabību, lai saprastu
nacionālisma pamatojumu bez ideoloģiska aizsega.



1932. gads. Bērnu svētki Liepājā. Foto — Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Kas ir tauta?
Uz šo jautājumu, kas ir viens no svarīgākajiem politikas teorijā un praksē, Jānis Bērziņš atbildēja
visai lakoniski: «Tauta ir sabiedriska parādība,» piebilstot, ka visas domstarpības šajā jautājumā
«sākas tad, kad grib nosaukt saites, kas cilvēkus saista tautā, un līdz ar to arī atzīmēt šo saišu
īpatnības». Izvērtējot dažādas koncepcijas par tautas jēdzienu, sākot ar antropoloģisko jeb rasu
teoriju, kas saprot tautu kā asinsradniecības veidotu kopienu, līdz filoloģiskajai pieejai, kas
priekšstatus par tautu izcelsmi un radniecību pamato ar salīdzināmās valodniecības datiem, Bērziņš
secina, ka visus tautu vēsturisko īpatnību izcelsmes skaidrojumus var apvienot, izmantojot kultūras
jēdzienu. Vienlaikus viņš brīdina par šādas it kā akadēmiski neitrālas pieejas bīstamajām sekām, un
tas ir īpaši svarīgi, zinot, ka tobrīd ir pagājis tikai nedaudz vairāk nekā gads kopš nacistu nākšanas
pie varas Vācijā.

«Ejot šādu domu gaitu, dažām tautām tad arī piešķir dažas īpatnējas spējas un vajadzības, ar



kurām tad arī mēģina izskaidrot šo tautu kultūras īpašības. (..) Eiropiešus vispārīgi mēdz apbalvot,
salīdzinot viņus ar tautām, kas dzīvo citās pasaules daļās, ar tādām spējām un īpatnībām, kas viņus
nostāda cilvēces aristokrātijas stāvoklī, un no Eiropas tautām vēl sevišķi izceļ tās, kas antropoloģiskā
ziņā tīrasinīgākas, kas vismazāk ir sajaukušās ar tautām no citām pasaules daļām. Šādus uzskatus
nevar atzīt par pietiekoši pamatotiem. Lai varētu noteikt relatīvi kādu divu tautu spējas un izrietošās
no tām kulturālās dzīves vajadzības, vajadzētu šīs tautas salīdzināt vienādos dzīves apstākļos, lai tad
varētu konstatēt tās atšķirības šo tautu domās, jūtās un darbos, kas izriet vienīgi no viņu spēju
dažādības. Bet tas mums nekādā ziņā nav iespējams.»

Kaut gan Bērziņa argumenti skan kā apsvērumi par tautu salīdzināšanas iespējām abstraktos
laboratorijas apstākļos, tie skaidri parāda diskriminējošās, dažādu tautu vērtības hierarhiju
veidojošās pieejas būtību. Vēl tiešāk to savās nepublicētajās piezīmēs, kas rakstītas 1943. vai
1944. gadā, kad rasu teorijas pielietojums arī nacistu okupētajā Latvijā jau bija devis savus melnos
augļus, izteica viņa kolēģis Arveds Švābe: «Vērtību pasaulē nešķiro cilvēkus un tautas pēc viņu
antropoloģiskām pazīmēm — deguna formas vai ādas krāsas.»[ 5 ] Kultūras jēdziena piesaukšana šeit
neko nemaina, ja tā kalpo tikai par aizsegu rasismam, ko Jānis Bērziņš strikti nošķīra no
nacionālisma. «Šķirot ļaudis tautās pēc viņu spējām un vajadzībām nav iespējams. Un vai nebūs
pareizāki domāt, ka visas tautas caurmērā ir vienādas savās potenciālās spējās un vajadzībās, bet
atšķiras viena no otras ar savu spēju nevienādu realizēšanu, no kā ceļas arī nevienādas konkrētās
dzīves vajadzības.» Iespēju realizēt savas vajadzības nosaka tautu dzīves vēsturiskie apstākļi.

Ir būtiski atzīmēt, ka Bērziņa izpratnē tauta nav abstrakta masa, bet gan personību kopums. Šāda
pieeja bija reti sastopama laikā, kad gan politikā, gan zinātnē dominēja kolektīvismā sakņotie
priekšstati par cilvēku, viņa vajadzībām un to pilnvērtīgas īstenošanas iespējām. Bērziņš noraida
kolektīvismu vairāku iemeslu dēļ, turklāt konsekventi izmantojot nevis morāli vērtējošus, bet vienīgi
formāli loģiskus argumentus. Vispirms, kolektīvisma pieeja ir aplama tādēļ, ka «praksē nekad nav
neviena ideāla, kas būtu kopīgs visiem tautas locekļiem». Tādēļ arī apzināta piederība pie kādas
tautas Bērziņa izpratnē nav līdzeklis, ar kura palīdzību indivīds varētu saplūst ar citiem vai iekļauties
kādā kopīgā masā, lai psiholoģiski pārvarētu savas vientulības un atsvešinātības izjūtu. Gluži
otrādi — «tautības vērtība parādās visvairāk cilvēka personīgā dzīvē». Atceroties Bērziņa atziņas
par to, ko nozīmē būt pilsonim sabiedrībā, šāds secinājums ir visnotaļ pamatots. Piederība tautai
tātad ir atkarīga no apzinātas cilvēka izvēles, kā arī no vēl kāda būtiska apstākļa, par kuru būs runa
turpmāk.

Kādēļ tautības nozīme cilvēka dzīvē ir svarīga? Bērziņa sniegtā atbilde tiecas aplūkot indivīdu
kultūras kontekstā, vienlaikus nepārvēršot to par kolektīva — tautas, kultūras vai sabiedrības —
anonīmu sastāvdaļu. «Tautiskums atsevišķā cilvēka psihei dod dziļumus un stilu, dodams iespēju
izmantot spontāniem psihiskiem procesiem visu cilvēka dzīves pieredzi, dodams iespēju šo pieredzi
novietot vienā plāksnē. Bet viņam ir arī savi trūkumi. Tā kā nacionālās kultūras uztver pasauli tikai no
zināmiem viedokļiem, tad viņas visas ir vienpusīgas. (..) Ja piederība pie nacionālās kultūras dod
mūsu kultūras darbībai dziļumus, tad piederība pie vispārējās cilvēces kultūras dod tai plašumus.
Noslēgšanās savas kultūras robežās nav ne tikai vēlama, bet kaitīga: viņa ved tautu pie tā saucamā
nacionālā provinciālisma.»

Nacionālisms raksta autora uztverē nebūt nenozīmē ksenofobiju vai norobežošanos no atšķirīgā.
Bērziņa pieeja ir racionāla, jo tā paredz kritiski vērtējošu — tas nozīmē atbildīgu — attieksmi pret
savu dzīvi: «Starp tiem psihiskiem procesiem, kurus mēs apzinīgi regulējam un veidojam, izcila loma



pieder prāta darbībai. Viņa visvieglāk pārvaldāma, un, ja mēs spējam pārvaldīt savas domas, tad,
veidojot tās, mēs varam attiecīgi veidot arī savas jūtas un arī savas darbības motīvus.» Etniskuma
apzināšanās nav nekas metafizisks, tas nav kāds pirmatnējs stihisks spēks, instinkts vai liktenis, kas
valda pār cilvēku neatkarīgi no viņa gribas. Tātad arī nacionālisms ir mūsu prāta veidota
konstrukcija, tas ir priekšstatu kopums, kas pakļaujas refleksijai, kritiskai analīzei un pārvērtēšanai.

Kultūras nozīme
Jāņa Bērziņa izveidotajā nacionālisma koncepcijā būtiska loma ir kultūras jēdzienam, turklāt kultūrai
ir izteikti funkcionāls raksturs: «Par kultūru sauc visu, ko cilvēks ir pārveidojis ar nolūku apmierināt
savas vajadzības.» Šāda definīcija ir ļoti plaša un mūsdienu izpratnē arī mazliet novecojusi, taču
vienlaikus lietišķi izmantojama. Kultūra arī šodien bieži vien tiek uzskatīta par vienu no etniskās
savdabības stūrakmeņiem. Parasti tas tiek darīts, pat nemēģinot precīzi definēt kultūras jēdziena
saturu un tā lietojuma kontekstu. To apzinājās arī Bērziņš, tādēļ krietna daļa no viņa raksta ir veltīta
iespējai konstatēt nacionālās specifikas izpausmes kultūrā. Secinājums — nevienā mūsdienu
materiālās un garīgās kultūras (zinātnes, mākslas, politikas un reliģijas) jomā nav iespējams atrast
tādas nacionālās īpatnības, kas būtu raksturīgas tikai vienai tautai. «Mēs redzam, ka visās kultūras
nozarēs, kultūras objektīvos sasniegumos nav meklējamas tautības īpatnējās pazīmes. Ja kultūras
ražojumi ir reiz ražoti, tie kļūst internacionāli.» Globalizācijas apjausma nav radusies tikai aizvakar.

Kultūra ir savdabīgs mehānisms, kas iemāca cilvēka dzīvei nepieciešamo prasmi un iemāca arī
etniskumu: «Jaunpiedzimušam bērnam kultūras nav, līdz ar to viņam nav arī tautības. Tautību viņš
piesavinās līdz ar kultūru.» Bērziņš tālāk paskaidro šī mehānisma darbību, izmantojot jau pazīstamo
psiholoģisko metodi. «Kad mēs piesavināmies jau esošo kultūru, mēs aktualizējam sevī tos psihiskos
procesus, kurus pārdzīvoja tie, kas šo kultūras darbu ražoja. Kad mēs savās kultūras gaitās ejam tālāk
par jau sasniegto, tad mēs arī šos procesus padziļinām un paplašinām.» Šī analoģija attiecas arī uz
cilvēka piederību tautībai kā kultūras izpausmi — to vispirms apgūst, un pēc tam, iespējams, arī
paplašina un padziļina.

Lasītājs, kam ir pieticis pacietības izsekot šim vēsturnieka uzskatu izklāstam, var vaicāt: bet kas
tad īsti ir tautības būtība? Vai tā ir teorētiska koncepcija, kas mainās, laikam ejot, līdzīgi kā mainās
zinātnes atklājumi un mūsu priekšstati par pasauli? Jo kultūra, pēc Bērziņa atzinuma, nav statiska un
nemainīga, tās «attīstība neiet taisnā līnijā uz augšu, bet viļņveidīgā un lauztā — gan uz augšu, gan uz
leju». «Saskaņā ar to arī kultūras saites, kas vieno cilvēkus dažādās organizācijās, gan savelkas
ciešāki, gan kļūst vaļīgākas.» Tauta ir cilvēku sociā-lās organizācijas veids, kas balstās uz minētajām
kultūras saitēm, un arī cilvēka piederības apziņu kādai tautai ietekmē vēstures procesu svārstības, to
izraisītie uzplūdi un atplūdi. Atbilde uz šiem jautājumiem, kas atrodama Jāņa Bērziņa rakstā, ir tuvāk
mūsdienām, nekā varētu domāt, raugoties uz raksta publicēšanas gadu.

Valoda un mentalitāte
Kultūras apguves procesā īpaša nozīme ir valodai, kas kalpo arī par tiltu uz tautības jeb etniskuma
pamatojumu. Bērziņš nodala divas galvenās valodas funkcijas: valodu plašākajā nozīmē kā
komunikācijas līdzekli, kam nav specifisku nacionālo pazīmju, no valodas kā domāšanas veida.
Tautības izcel-smi etniskā nozīmē viņš saista tieši ar otru valodas funkciju: «Tautiskās īpatnības (..) ir
meklējamas tautai īpatnējos pasaules uztveres viedokļos, kurus atsevišķs cilvēks iemācās no savas



apkārtnes līdz ar valodu, līdz ar domām, līdz ar atziņām par pasauli, kas veidojas pēc šiem
viedokļiem.» Tieši psiholoģiskie faktori — domāšana un valoda, ko cilvēks apgūst, mācoties pasauli
un apzinoties sevi, — un nevis politiskās ideoloģijas konstrukcijas Bērziņa izpratnē ir nacionālisma
kā kultūras parādības galvenais pamatojums.

Tātad valoda ir cilvēka socializācijas un kultūras apguves veids. Mūsdienu terminoloģijā to, ko
Jānis Bērziņš dēvēja par tautai īpatnēju pasaules uztveres viedokli, ir pieņemts apzīmēt ar vārdu
«mentalitāte».[ 6 ] Līdzās cilvēka apzinātajai izvēlei par labu piederībai tai vai citai tautai pastāv arī
otrs faktors — mentalitāte, kas tiek apgūta līdz ar noteiktai kultūrai raksturīgo valodu un pasaules
uztveres modeli. Mentalitātes saturu šādā izpratnē nosaka ne tikai vēsturiskās tradīcijas un priekšstati,
bet arī sociālā vide, kurā aug un veidojas cilvēka personība. Sekojot Bērziņa argumentācijai, var
pieņemt, ka līdzās racionāli pamatotajiem aspektiem mentalitāte sevī ietver arī neapzināto, kas tāpat
ietekmē etniskās kultūras savdabību, taču šo tēmu ne vēsturnieks pats, nedz viņa laikabiedri Latvijā
tālāk nav attīstījuši.

Bērni 2013. gada 18. novembra parādē Rīgā. Foto — LETA



Tomēr arī šādā līmenī Jāņa Bērziņa piedāvātais etniskās pašapziņas jeb «tautības būtības un
vērtības» skaidrojums pelna ievērību kā Latvijas ideju vēstures sastāvdaļa, jo tas sasaucas,
piemēram, ar antropologa Broņislava Maļinovska (Malinowski, 1884—1942) un strukturālisma
pamatlicēja Kloda Levi–Strosa (Levi–Strauss, 1908—2009) radītajām idejām kultūras teorijas jomā.
Tas attiecas uz izpratni par kultūru kā cilvēka vajadzību īstenošanas līdzekli, kas atbilst Maļinovska
funkcionālajai teorijai, tāpat kā uz priekšstatu par valodu kā kultūras rezultātu un tās veidotāju
vienlaikus, ko 50.—60. gados pamatoja Levi–Stross. Acīmredzot laikmeta gaisotne sekmēja
mentalitātes koncepcijas veidošanos atšķirīgās sociālajās vidēs, ļaujot pētniekiem, kas pārstāv
dažādas sabiedrības un akadēmiskās tradīcijas, nonākt pie saturā līdzīgiem secinājumiem par
nacionālisma izcelsmi.

Kritiskā skatījumā Jāņa Bērziņa Tautības būtība un vērtība mūsdienu lasītāja acīm atklās arī
vairākus trūkumus. Piemēram, viņš nenošķīra tautas un nācijas jēdzienu mūsdienu zinātnes izpratnē, jo
uzskatīja šo atšķirību par otršķirīgu, bet dzimtes aspekts Bērziņa koncepcijā vispār neparādās. Tāpat
viņš nepievērsa nekādu uzmanību tam, kā sociālā noslāņošanās vēstures gaitā ietekmējusi tautu
veidošanos. Ja zinām, ka starp dažādiem sabiedrības slāņiem pastāv atšķirības gan pasaules uztverē,
gan valodā (leksikā), tad saskaņā ar Bērziņa teoriju izpratnei par tautību ir jābūt atšķirīgai atkarībā no
tā, kādai iedzīvotāju grupai (zemniekiem, pilsētniekiem, intelektuāļiem, ierēdņiem...) pieder cilvēks,
kas sevi apzinās kā latvieti.

Jāņa Bērziņa uzskati par kultūru un nacionālismu atspoguļo ne tikai 20. gadsimta pirmās puses
izpratni par šiem jautājumiem. Iespējams, viņa atziņas par kultūru kā vienlaikus starptautisku un
etniski specifisku parādību var noderēt kādam pārdomas rosinošam impulsam. Lasot vēsturnieka
tekstu šodienas acīm, no tā var paņemt to, kas pieder vēsturei un tāpēc kļuvis vērtīgs kā pagātnes
pieredzes atgādinājums. Vienlaikus šī aizgājušā laika balss var pavēstīt mums ko tādu, kas var būt
noderīgs arī tagadnei. Atbildot uz virsrakstā uzdoto jautājumu, vēsturnieks droši vien noraidītu abas
piedāvātās versijas, uzticoties brīva cilvēka izvēles tiesībām un spējai uztvert tautību kā vienu no
savas personības pamatšķautnēm. Ê
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eseja
Ingmāra Balode
Vienā naktī līdz Berlīnei
Man teica, ka es varēšot aizbraukt

Ingmāra Balode, dzejniece, atdzejotāja, tulkotāja. Divreiz saņēmusi Literatūras gada
balvu — nominācijā Labākā debija par pirmo dzejoļu krājumu Ledenes, ar kurām var
sagriezt mēli (1/4 Satori, 2007) un nominācijā Labākā dzejas grāmata par otro dzejas
krājumu alba. Foto — F64

«Rīta svīdumā negaidot pienāca vilciens, melns ekspresis, sniegam krītot» — šīs turka Nāzima
Hikmeta rindas allaž iedod sajūtu, ka tūdaļ kaut kas sāksies, notiks, kaut kur aiznesīs mani, varbūt pat
tālāk par dzejoli, ko tās iesāk; Salmu dzeltenie — Ulža Bērziņa atdzejojumā tās traucas uz priekšu
grāmatā Baložu pilni pagalmi, dzejoļa ietvaros pieturot Brestā, Varšavā, Krakovā, Prāgā, Parīzē,
galu galā. Dzejolis steidzina, «laiks joņoja, pusnaktij tuvojāmies», dzejolis, domas ekspresis.

Kāds pasaka «vilciens», un prātā jau steiga, trauksme un vēlme braukt, cerība vienmēr būt ceļā
pēc pašas vēlēšanās, ceļojot, nevis bēgot traukties. Es pazīstu cilvēku, kurš bieži sapņos redz
vilcienus. Viņš nav nekāds kaismīgais ceļotājs, bet ikdienā mūsu mīlīgajos Pierīgas maršrutos brauc
itin bieži. «Ko tu redzēji sapnī?» es reizēm jautāju, vēloties pārzīmēt kaut ko negaidītu realitātes
kartei pāri, atklāt vietu, kur pašas sapņos nav būts, nav dzīvots. Kādā sapnī viņš nopirka māju
Atgāzenē. Es minēju, ka tas Ingas Ābeles dēļ, tās grāmatas nosaukuma dēļ, bet viņš teica, ka neesot to
lasījis. Kādā sapnī mani meklējis visā Polijā, ko sliedes savulaik tīkloja ne tikai lietišķu un ceļojošu
ļaužu dēļ, bet tādēļ, lai iespējami vairāk strādnieku no visas valsts nokļūtu Dienvidpolijas raktuvēs
un iespējami jaudīgāka preču straume šķērsotu Poliju augšup, uz jūru...

Nesen vienu rītu mostos no sapņa, kura beigās tumsā kaujas šaudīgas gaismas, un nomoda atmiņā
iespiežas tikai it kā uz koka dēlīša rakstīti vārdi: «Man teica, ka es varēšot aizbraukt uz Berlīni.» Uz
koka dēlīša ar stīviem burtiem, nevis kādā elegantā ekrānā ar noapaļotiem stūriem — it kā šāds
apsolījums mani te, uz perona, kam vienpus sapnis, otrpus — nomods, gaidījis no pagājušā gadsimta
sākuma vai, kas zina, vēl senāk.

Līdz šim uz Berlīni esmu vienīgi lidojusi; ak, nē, reiz gan mani lielajā Berlīnes stacijā ieveda
vilciens no pierobežas, no Frankfurtes pie Oderas; arī manam poļu kolēģim no pierobežas festivāla
(kas, dabiski, ietvēra vārdu «identitāte») bija ātrāk iebraukt Vācijā un doties uz Varšavu ar lidmašīnu
un tad mājup, nevis vilkties ar lēnvilcienu cauri visai Polijai, pārsēžoties dažādās stacijās. Par
robežām runājot — toreiz likās, it kā Berlīnē es būtu iekāpusi no savas verandas, bez ierastā
atrāviena ar lidmašīnu mākoņos — piepeši es sēdēju izdevniecībām, grāmatnīcām, galerijām,
kafejnīcām pilnā kvartālā, kādā iekšpagalmā zem platānas un jutos apreibusi no svešinieku čalām,



kustībām, tādas īpaši Berlīnei raksturīgas «laiskas steigas». Steigas, kas varbūt ir tipiska tādiem, kas
sasnieguši to, kas pašiem vissvarīgākais — kādu radošu vai personīgu piepildījumu un tālāk dodas
tā — ar interesi, taču bez panikas, aizrautīgi, taču ne tik vētraini, kā to dara citi, tie, kas nezina, ko
varētu sasniegt, un cīnās ar pretestību, kuras apjoms pašiem nav saskatāms un tādēļ iedveš bailes.

Tas bija gana sen, tā Berlīne, kurā rāmi iebraucu ar vilcienu un klīdu tur vienu pēcpusdienu, un
vakarā pāris stundu laikā jau biju Rīgā. Pēc tā brauciena ir bijuši daudzi viena žurnāla lasīšanas
garuma pārbraucieni ar autobusiem tepat uz kaimiņu galvaspilsētām, lērums lidojumu lielākos un
mazākos lidaparātos, un tikai dažas stundas, kas kopumā pavadītas vilcienā — tepat, no Torņakalna
uz Jūrmalu.

Sapnis ar Berlīni, ar apsolījumu, ko sniedz tās sazarotās stacijas un vilcienu purni, kas pagriezti
uz Parīzi, Romu, Venēciju, atgriezās prātā, kad nesen, saviesīgas sarunas laikā, kurā sanākušie
spriedelēja par Baltijas valstu iespējām savienot savas sliedes ar Eiropu, atjaunot šo vilcienriti, es
pieķēru sevi domājam, ka uz Berlīni reiz ar vilcienu aizbrauks mans dēls, kurš nupat mācās staigāt.
Aizbrauks tāpat, kā varēja aizbraukt mans vecvectēvs, bet kā pagaidām nevaru aizbraukt es —
nolūkot kādu koncertu, izstādi vai sarunāt tikšanos, iekāpt Rīgā, izbaudīt attālināšanos, atvērt grāmatu,
naktī uz brīdi iemigt un pamosties lielajā Varšavā. Zināms, ka es nevaru tur neuzkavēties, bet varbūt
vienreiz varētu ļauties nest sevi tālāk, ieripot kaut caur to pašu Frankfurti pie Oderas atkal Vācijā, un
cik tad tur vairs palicis ko traukties līdz Berlīnei. Un tomēr viņš ir mazs, tas puika. Kamēr viņš augs,
varbūt piepeši iespēja pienāks, un es pati parādīšu viņam gan Jauno pasauli, to centrālo ielu Nowy
Świat, kas ved uz Varšavas sirdi, gan savas mīļākās vietas, un visu, kas vēl tikai taps un nav
pagaidām uzminams Berlīnē, gan vilcienotos līkumus iekšpus un apkārt šai pilsētai.

Attālums līdz Eiropai, kā reiz mazvārdīgā dokumentālajā filmā[ 1 ] secināja poļu režisors Marsels
Ložinskis, ir tikai 89 milimetri. Tā ir sliežu platuma starpība, kas šķir Poliju no bijušās Padomju
Savienības republikām. Filmā rāda, kā vilcienam no Parīzes, iebraucot Baltkrievijas robežpilsētā
Brestā, sliežu strādnieki nomaina visus riteņus, lai tālāk tas varētu kursēt pa platākām sliedēm. Lai
arī, kā redzams kadros, pat nogurušiem ceļiniekiem tīk noskatīties citu strādāšanā, ir tik labi, ka šāds
variants ne sapnī, ne īstenībā mūsu ceļošanai uz citām Eiropas valstīm netiek izskatīts. Tomēr arī mūs,
Eiropai gadsimtiem piederīgus un iederīgus, vēl aizvien šķir šie milimetri. Un viens sapnis, kam
vilciena starmešu kūlī ir jātiek cauri, lai savienotu laika saraustītās līnijas. Ê

[ 1 ] 89 mm līdz Eiropai (89 mm do Europy) tapusi 1993. gadā, bija nominēta Amerikas
Kinoakadēmijas balvai kā labākā dokumentālā īsfilma. Brīvi skatāma YouTube kanālā
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