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ievads

Tāda ir žurnāla Domuzīme līdzšinējās darbības 
bilance, kura veidojusies sadarbībā ar autoriem� 
Žurnāls šajā laikā ir ieguvis ieinteresētus lasītā-
jus un noteiktu vietu kultūras mediju lokā� Šogad 
iedibināta Domuzīmes Dzejas balva� Žurnāla dar-
bam neaizstājams ir un paliek Valsts kultūrkapi-
tāla fonda atbalsts�

Septiņos izdevuma pastāvēšanas gados piedzī-
voti dažādu raksturu pārsteigumi, arī gandarīju-
ma brīži� Domuzīme kopā ar rakstniekiem un la-
sītājiem iepazina grāmatu sēriju Mēs. Latvija, XX 
gadsimts, bet pašlaik ar interesi gaida jaunās sēri-
jas Es esmu… romānus un pētījumus par ievēro-
jamiem latviešu rakstniekiem� Žurnālā publicēti 

gandrīz visu labāko mūsdienu Latvijas prozis-
tu un dzejnieku darbi, vai katrā numurā lasāma 
kāda jauna autora debija� 

Tulkojumu un atdzejojumu sadaļā daudz lielo 
vārdu� Česlavs Milošs, Larss Gustavsons, Mārga-
reta Atvuda, Haruki Murakami un Josifs Brodskis 
ir tikai daži no tiem� 

Grāmatu recenzijas nodrošina analītisku re-
fleksiju un skatījumu uz jaunrades procesiem 
latviešu literatūrā� Tāpat žurnāls ir izcēlis un tur-
pinās izcelt personības un tēmas, kas pelna īpašu 
ievērību Latvijas sabiedrībā, veicina gan lasītāju, 
gan citu mediju interesi par plašajiem vēstures 
tēmu apcirkņiem� 

Jāteic arī, ka vairākas vērtīgas idejas nav izde-
vies īstenot un daža lieliska publikācija lasītājiem 
gājusi secen kuriozi neadekvātu autortiesību 
prasību dēļ� Taču tas pieder pie kultūras periodi-
kas ikdienas, un žurnāla veidotājiem ieceru ne-
trūkst� Ceram ar tām pārsteigt arī jūs!

Domuzīme, kā apliecina tās saturs, ir daudzvei-
dīgs un novitātēs ieinteresēts literatūras un kul-
tūras izdevums latviešu valodā — tās attīstība un 
nostiprināšana ir un paliek žurnāla misija, viena 
no identitātēm�

Paldies autoriem un lasītājiem! 
Turpinām lasīt! Ê

Domuzīmes redakcija

Sveicam ar 
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Aivars Tabūns ir 
Latvijas Universitātes 
emeritētais profesors, 
sociologs, publicistisko 
tekstu un eseju autors 
(laikrakstā Diena un 
žurnālā Rīgas Laiks). 
Sarakstījis romānu 
Baltais globuss (2019).

proza

Katrs no notikumiem man liekas ne pārāk ti-
cams vai saprotams� Notikumu pirmsākumus un 
secību zinu tikai kā atstāstus, bet tie visbiežāk ir 
pretrunīgi� 

Pirmā pasaules kara laikā vai neilgi pēc tā 
manu senču ciemu ar blakus miestu savienoja 
šaursliežu dzelzceļa sliedes� Sākumā izmantoja 
zirgu velci, vēlāk — mazbānīti� Nekāda lielā saim-
nieciskā rosība pagastos nenotika ne pirms lielā 
kara, ne pēc tā (iespējams, sliežu ceļu izmantoja 
kara materiālu pārvadāšanai)� Senči vēlāk joko-
ja, ka tas bija ceļš no nekurienes uz nekurieni� 
Pēc kara sliedes demontēja un kopā ar tām aiz-
veda arī mazbānīti� Ciema malā atstāja tikai neci-
lu Vagoniņu ar koka soliem astoņiem vai desmit 
braucējiem un četru izdauzītu logu ailēm� Tāda 
vēstures liecība� 

Un tad sākās� Jau drīz pēc pirmā lielā kara kāds 
Puika (vārdu ciemā neviens neatceras) esot at-
nācis mājās ar futbola bumbas izmēra šokolādes 
nēģera galvu� Galvu ar ausīm, degunu, uzacīm 
un lūpām� Šokolāde tik cieta, ka pat ar asu nazi 
tajā nevarēja iedurt� Izredzētie bērni pie melnās 
galvas pielikuši savus siltos pirkstiņus un tad 
tos aplaizījuši� Jubilāriem šad tad atļāva galvu 
paskrāpēt un pabaudīt skaidiņas� Puika nebija 
skops, un jau pēc dažiem mēnešiem galva stipri 
nodila� Par atraduma vietu bija neskaidrība� Pui-
ka spītīgi atkārtoja, ka galva viņa klēpī negaidīti 

nokļuva, sēžot Vagoniņā� Skatījies pa logu un tad 
uz savām kājām ieraudzījis Galvu� Gan mājinieki, 
gan kaimiņi uzskatījuši, ka Puika krāpjas un dār-
guma atrašanas patieso vietu slēpj� Nu nevar tā 
klēpī pēkšņi atrast Nēģergalvu! Zemes reformas 
laikā Puikas vecāki ieguva zemes pleķi kaimiņu 
pagastā� Puika aizbrauca uz Rīgu� It kā lai pierak-
stītos tālbraucēju jūrniekos� Ciemā viņu pēc tam 
neviens nav redzējis�

Otra notikuma galvenā persona bija Matīšu Jē-
kabs, kurš divdesmito gadu vidū kļuva par vienu 
galonu lielas bleķa muciņas «īpašnieku»� Jēkabs 
mēdzis stāstīt, ka tajā dienā ciema bodē nopir-
cis bairīti smukā pudelē ar fajansa korķi� Mājās 
iet nav gribējis, jo sieva noteikti sāktu zāģēt par 
tādu izšķērdīgu pirkumu� Arī pie veikala tolaik 
dzert neklājās, jo tukšinieki būtu sarūgtināti, bet 
dalīties negribējās� Gājis bairīti izdzert Vagoniņā, 
kur, lēnām baudot dziru, domājis par bērniem un 
mazbērniem� Vienu brīdi it kā piemidzis� Pamo-
dies ar ruma muciņu klēpī� Uz muciņas bijuši ne-
saprotami uzraksti un sprogaina melnīša ģīmis� 

Ciema ļaudis zināja, ka Jēkabs nav žūpa� Visu 
nopelnīto parasti atdevis sievai ģimenes iztikai� 
Lai arī uz krogu paticis piestaigāt, šņabi dzēris pa 
uzpirkstenim, jo ģimenes rocība bija plāna� Kro-
gā biežāk klausījies, retāk runājis� Jēkabam uz-
reiz saradās daudz agrāk nemanītu draugu, bet ar 
rumu viņš tos cienājis tikai Ziemassvētkos� Visās 
pārējās dienās teicis, ka rums ir mazbērniem kle-
pus zāles� Daži ciema žūpas pat simulēja klepo-
šanu, bet vairāk par pāris ēdamkarošu ruma por-
ciju vienā reizē nedabūja�

Lai gan Jēkabs bija krietns vīrs un nekad neti-
ka pieķerts pat sīkos melos, ciemā sāka izplatīties 
tenkas� Daudzi vīri uzskatīja, ka Jēkabs uz tre-
šā sēkļa ir izcēlis tīklu ar ruma muciņu, bet, bai-
doties no «īpašniekiem» kontrabandistiem, ļau-
dīm stāstot par Vagoniņu� Arī Puika drīzāk tajā 
pašā līcī pēc rudens vētrām Nēģergalvu ir atra-
dis krastā, jo viens pats zvejošanai ar tīkliem bijis 
par mazu� Vīru spriedumi atšķīrās tikai par man-
tas sākotnējo īpašnieku� Daži mēļoja par zvied-
ru kontrabandistiem, bet citi par būru vai zulu-
su kuģa nogrimšanu� Vairums sievu uzskatīja, ka 
mantas atrastas mežā kādā kara laika bunkurā 
un, lai slēptu patieso vietu, izdomāts stāstiņš par 
Vagoniņu� Citām sievām ļoti nepatika doma, ka 
vīri vējainā laikā sāks mest tīklus trešajā sēklī�

Sākotnējie skaidrojumi drīz tomēr izplēnē-
ja divu citu nesaprotamu gadījumu dēļ� Pērleņu 
Kārlēns no rīta vecākiem parādīja savus jaunos 
makšķerēšanas rīkus� Uz viena kartona bija uz-
saitēta gara, stingra aukla ar svina svariņiem, un 
kartonā sasprausts ducis dažādu izmēru āķu� Uz 
vecāku jautājumu, kur viņš tos dabūjis, saņemta 
lakoniska atbilde: atradu Vagoniņā klēpī� Tālākas 
izprašņāšanas panākumi bija ļoti pieticīgi� Kārlē-
nam bijis skumīgs noskaņojums, un viņš Vagoni-
ņā prātojis par lielu zivju copēšanai nepiecieša-
miem āķiem un auklām�

Aivars Tabūns

Stāsts

Zaļā meža 
pietura



Šūmēšanās 
ciemā sākās, 
kad spēkā 
pieņēmās 
ļaužu 
runas par 
Mežinieku 
Marijas kapa 
plāksnīti
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Aivars Tabūnsproza Zaļā meža pietura

Vecāki par šo gadījumu kaimiņiem neesot stās-
tījuši līdz brīdim, kad ciemā sākušās runas par 
Sētiņu Annas auskariem� Anna vecākiem skaid-
rojusi, ka uz Vagoniņu pievakarē gājusi, lai likte-
nim izlūgtu tauriņveida auskarus� Pirms saulrie-
ta tie mazā kartona kastītē jau atradušies viņas 
klēpī� Vietējās skolas mācību daļas pārzine abiem 
sīčiem sarīkoja pamatīgu pratināšanu� Viņi bur-
tiski pa minūtēm izstāstījuši savas tās dienas gai-
tas un uz tāfeles uzzīmējuši, kur gājuši, stāvējuši 
vai sēdējuši� Abi Vagoniņā sēdēja beņķī ar skatu 
uz mežu, un pārsteigums noticis tumsā�

Vēlākais periods ciema vēsturē ir iegājis ar no-
saukumu «Lielo cerību un vilšanos laiks»� Uz Va-
goniņu sāka piestaigāt skuķēni� Kurai gan negri-
bas tauriņveida auskariņus? Meiteņu sabiedrībā 
paklīdušas baumas, ka Dāvanas ir tikai vienā ek-
semplārā, un vēlākie notikumi to apstiprināja� 
Skuķes sāka cerēt uz zirnekļu brošiņām un nāru 
kuloniņiem, bet viss pa tukšo� Uz Vagoniņu sāka 
piestaigāt arī puišeļi� Ko viņi īsti gribēja, neviens 
nezina, bet arī viņu cerības nepiepildījās� Tomēr 
uz Vagoniņu tika iemīta taciņa� 

Tad runāja, ka vēlēšanās piepildās, ja dāvanu 
gaidīšanu neviens neiztraucē� Vagoniņa takas sā-
kumā tika iesprausts miets� Lai signalizētu, ka 
vieta ir aizņemta, tā galā uzlika alus pudeli� Prom- 
ejot pudeli no mieta noņēma� Tumsā pudeli ne 
vienmēr varēja saskatīt, un izveidojās paradums 
Vagoniņa loga ailē iedegt svecītes� Mazās svecītes 
ciemata veikalā pirms tam izpirka tikai uz kapu 
svētkiem vai Ziemassvētkiem, bet pēkšņi sāka 
pirkt visu gadu� Par to iegādes iemesliem neru-
nāja, bet veikala rindā stāvošie tāpat saprata, kas 
par lietu� 

Cerības nevainagojās ar panākumiem� Baumo-
ja, ka Dāvanu saņemot tikai tie ļaudis, kuri to ļoti, 
ļoti, ļoti grib, savukārt tie, kuriem galvā riņķo pā-
rāk plašs vēlmju klāsts, paliek tukšiniekos� Dā-
vanu gaidot, nedrīkst sakrustot kājas, rokas vai 
pirkstus� Parādījās arī ticējums, ka jāskatās Zaļā 
meža pieturas virzienā� Pietura gan sen bija no-
jaukta, un neviens īsti neatcerējās, kur tā atradu-
sies� Zināja vienīgi to, ka tajā vietā bijis šķūnītis, 
no kura ņemta malka bānīša kurtuvei� 

Saklausījušies mazbērnu runās, uz Vagoniņu 
sāka piestaigāt vecenītes un večuki� Helēna ne-
vienam neatzinās, ka gājusi uz Vagoniņu, bet kai-
miņiene pamanīja večas jaunās brilles� Naudas 
acu ārstam un tik labām brillēm viņai nebija, un 
no ciema Helēna nebija izbraukusi jau gadus div-
desmit� Arī radinieku viņai nebija� Skaidrot, kur 
ņēmusi jaunās brilles, Helēna atteicās� 

Skotiņu Pāvils iedzēris bija runīgāks� Jā, pēc 
sievas nāves viņš vairākas reizes esot gājis uz Va-
goniņu un lūdzis, lai atkal sāk tikšķēt sienas pulk-
stenis� Pendeli no rīta vienmēr uzvilkusi sieva, 
bet pēc viņas nāves pulkstenis pārstājis darbo-
ties� Mājas klusumā Pāvils juties ļoti vientuļš� Par 
savu ķibeli Rīgā izstāstījis vecu pulksteņu meis-
taram, bet tas sacījis, ka tāda rīka labošana Pāvi-

lam nebūšot pa kabatai� Tomēr reiz, pārnācis no 
Vagoniņa mājās, Pāvils izdzirdējis pulksteņa tik-
šķus� Tad ik rītu sācis uzvilkt pendeli, un turpmāk 
pulkstenis rādījis to pašu laiku, ko ziņojis radio� 
Lai šādu veiksmi kāds nenoskaustu, četras reizes 
gadā ravējis sievas puķu dobi�

Par Pāvila veiksmi ciemnieki, visticamāk, ātri 
aizmirstu, ja Riekstu Mārtiņš nesāktu dižoties 
ar savu pīpi, kas viņam klēpī uzradusies Vagoni-
ņā� Pīpes kāts no dzintara, galviņa — no ķirško-
ka� Pīpi Mārtiņš ļoti sargāja un to lietoja tikai se-
višķos gadījumos� Tolaik labu pīpes tabaku varēja 
nopirkt vietējā mazpilsētā, bet Mārtiņam tā likās 
par prastu� Rīgā viņš iegādājās kubiešu cigārus un 
sasmalcināja tos ar nazīti� No dūmu smaržas rei-
ba pat mājai garām ejošie kaimiņi un dārzā mī-
tošie kurmji�

Otrā pasaules kara gados un padomju okupā-
cijas laikā valodas par Vagoniņa dāvanām pieklu-
sa� Varbūt tiešām nekas ievērības cienīgs nenoti-
ka, bet tikpat ticami, ka ļaudis par savu veiksmi 
baidījās runāt� 

Deviņdesmitajos Vagoniņš pieminēts tikai pa-
retam� Galu galā tas pilnībā sarūsēja un tā dēļi sa-
puva, palika tikai maza gružu kaudzīte, kurai ap-
kārt auga nīkulīgas saulespuķes� Tās, iespējams, 
bija pašizsējušās no pussakožļātām sēkliņām, ku-
ras ēda un pēc tam izspļāva jaunieši� Pēcpadomju 
laiki bija ļoti trūcīgi� Tomēr kāda veča Vagoniņa 
gružu vietā it kā pamanījās tikt pie zobu protē-
zēm, bet kāds puika — pie šveiciešu nazīša� Kāds 
večuks tur kā Dāvanu saņēma binokli un pēc tam 
savā dārzā cītīgi skaitīja putnu sugas� Būtiski zi-
nāt, ka no tuvējos veikalos nopērkamām mantām 
ļaudis Dāvanās neko nesaņēma� Tāpat Vagoniņa 
vietā nekad nedzēla dunduri un nekoda odi�

Kādudien alus žūpas pie veikala nočiepa pāris 
plastmasas pudeļu kastes un Vagoniņa vietā uz-
taisīja mazu štābiņu� Viņu sapņi par alus divlitre-
ni klēpī gan nepiepildījās� 

Arī pēc nultajiem situācija neko daudz nemai-
nījās� Kāds večuks kukaiņu un cilvēku pamestajā 
vietā saņēma šaha komplektu ar dīvainām figū-
rām� Vēlāk viņš stāstīja, ka tieši ar tādām spēlē-
jot Indijā� Ciema sievas tenkoja, ka vetārste savai 
meitai par pārsteigumu esot uzdāvinājusi mazu 
svētbildi� Vetārste uz baznīcu gājusi tikai Ziemas-
svētkos un Lieldienās — sevi dēvēja par materiā-
listi� Par to, kā svētbildi ir dabūjusi un kāpēc mei-
tai dāvinājusi, nevienam neko nestāstīja�

Šūmēšanās ciemā sākās, kad spēkā pieņēmās 
ļaužu runas par Mežinieku Marijas kapa plāk-
snīti� Marija bieži sūkstījusies par neprecētās un 
jaunībā mirušās māsas kapakmens apsūnošanu� 
Plāksnīti ik gadu berzusi ar kaut kādu virtuves 
ķīmiju, bet burtiņi visu laiku aizauguši� Mari-
ja saskumusi, ka pēc viņas nāves abu māsu vār-
dus pārsegs sūnas� Taču iznāca citādi� Vēl divdes-
mit gadus pēc Marijas nāves kapakmeņa granīta 
plāksnīte neapsūnoja� Abas māsas bija vecmeitas, 
ciemā radu vai tuvu draugu viņām nebija� Ne-
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viens māsu kapu plāksnes aprūpēšanā neatzinās� 
Kaimiņienes tenkoja, ka Marija bieži esot piestai-
gājusi uz Vagoniņu un laikam saņēmusi tur Dā-
vanu�

Ap šo laiku visiem ciema ļaudīm jau bija 
skaidrs arī tas, ka Vagoniņā velti lūgt attiecību sa-
kārtošanu� Nevar izlūgties ne pretmīlestību, ne 
naida mazināšanu� Cerēt var tikai uz taustāmām 
lietām� 

Kaislības uzvirmoja arī tad, kad ar dzelzs mek-
lētāju ap bānīša stigu sāka okšķerēties Mildas 
mazdēls� Plika bārda, nerunīgs� Lādiņu un misiņa 
dzelžu meklēšana bija bezjēdzīga, jo karošana šai 
vietai bija gājusi secen� Ļaudis mulsināja tas, ka 
viņš tik bieži jautāja par Zaļā meža pieturas vietu� 
Tikai dažiem ienāca prātā, ka meklējumiem ir sa-
kars ar Vagoniņu� Visu vasaru gar stigu noblandī-
jies, puisis pazuda uz visiem laikiem, un sarunas 
atkal pierima� 

Pēc mātes nāves ciemu apmeklēju tikai kapu-
svētkos� Vienmēr iedevu kapu kopējai naudiņu 
puķu stādu pirkšanai un dobju laistīšanai� Des-

mit gadus tā klusām atbraucu un aizbraucu� 
Bija skaista atvasara, bet jutos ļoti nelāgi� Mek-

lēju vietu, kur sapņu ļaunie kaķi ar saviem nadzi-
ņiem neskrāpētu manu smadzeņu pelēkās vielas� 
Ciema lepnākā lauku tūrisma viesu nama cenas 
bija man pa kabatai� Rudens vētras vēl nebija sā-
kušās, tāpēc atrast kādu dzintara gabalu nebija 
nekādu cerību� Nolēmu papļēgurot un pie viena 
izvējoties�

Vienā no pirmajām atbraukšanas dienām aiz-
gāju uz kapsētu� Mātes kapavieta bija sakopta� 
Netālu no kapličas pamanīju kapu pārzini un no-
lēmu sasveicināties� Viņš uzreiz — laiku lieki ne-
tērējot — teica, ka kopēja esot perfekcioniste un 
par kapavietas sakopšanu man neesot jābažījas� 

Vairāk pieklājības nekā intereses pēc pajautā-
ju, vai pēdējos gados ir mainījusies kapakmeņu 
mode� Atbilde bija apstiprinoša — ļaudis arvien 
biežāk pērkot nevis atsevišķas plāksnītes, bet lie-
lu granīta plāksni visai ģimenei un pat pēctečiem� 
Nenoturējos un vaicāju, kur ir Mežinieku Mari-
jas kapa vieta� Pārziņa seja liecināja, ka viņam 
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mans jautājums nepatīk� Pēc pailgas pauzes pa-
rādīja orientierus� Noburkšķēja, ka svešiniekam 
pēc tāda jautājuma vienkārši uzgrieztu muguru, 
jo negribot, ka kapsētu sāk izbradāt ekskursanti, 
ziņkārīgie vai brīnumu meklētāji� Sadūšojos un 
prasīju, ko viņš domā par plāksnes neapsūnoša-
nu� Jā, esot tāda lieta� Blakus kapavietu aprūpē-
tāja sagrābjot lapas un paravējot garākās nezāles 
arī pie Marijas kapa� Viņas piederīgajiem esot tik-
pat maza izmēra un tāda pati granīta plāksnīte 
kā Marijai� Abas pavērstas ziemeļu virzienā, to-
mēr neapsūnojot tikai Marijas plāksne� Kaimiņu 
kapavietas plāksnītei sūnas skrāpējot nost ik pa 
pieciem gadiem� Ja kāds svešais vai vietējais kuži-
nātos pie Marijas kapa, kāds no ciema ļaudīm to 
noteikti pamanītu� Runām par apstrādi ar ķīmiju 
viņš neticot� Lieti desmit gadu laikā nomazgātu 
jebkādu pretsūnu līdzekli� 

Aizgāju līdz plāksnei� Tā tiešām saules staros 
spīguļoja� 

Bērnībā man par Vagoniņu stāstīja gan vecmā-
te, gan māte� No tēva kaut ko izspiest man neiz-
devās� Par Vagoniņu runāja arī manā vietējā sko-
lā� 

Pirmo reizi pats uz to aizgāju vēl pirms sko-
las gaitu sākšanas� Ar kabatas naudiņu man tolaik 
bija švaki, bet ļoti gribējās vecaimātei uz Ziemas-
svētkiem uzdāvināt smaržu pudelīti� Tumsā ju-
tos bailīgi un arī negribēju, lai mani pieķer nakts 
staigāšanā� Sanāca pa tukšo� Ap pamatskolas bei-
gu laiku vēlreiz aizgāju uz Vagoniņu� Gribēju sa-
gādāt mātei smaržu pudelīti� Diemžēl veiksmes 
atkal nebija�

Atmiņas un saruna ar kapu pārzini skubināja 
iztaujāt ciema bodnieci� Veikaliņā nopirku šā-
dus tādus našķus� Brīdī, kad citu pircēju nebija, 
pajautāju, ko viņa domā par Vagoniņa stāstiem� 
Bodnieces vecāmāte uzskatījusi, ka ciemā pa lai-
kam notiekot brīnumi� Kā jau jebkuru brīnumu, 
izskaidrot tos nevarot� Toties bodnieces māte bi-
jusi pārliecināta, ka tie nav brīnumi, bet cilvēku 
darbs� Arī viņa pati domā, ka ciemā burvju nav, 
bet ir ļaudis, kuri paklusām cenšas izpirkt savus 
grēkus, iepriecinot par tiem krietnākos vai likte-
ņa apdalītos ļaudis� Pajautāju, kā tad grēcinieki 
varēja zināt, kādas dioptrijas brilles Helēnai dā-
vināt� Bodniece jautri skaidroja: stāvot veikalā 
rindā un pie baznīcas cilvēki sarunājas� Vai tad 
kāds no baznīcēniem nezināja, ka lūgšanu grā-
matas burtus Helēna vairs saskatīt nevar? Ar 
dziedāšanu sākušās grūtības, un tas Helēnu stipri 
skumdinājis� Viņa pa reizei piesēdusies pie kādas 
kaimiņienes ar biezākām brillēm un ik pa brīdim 
tās aizlienējusi� Un varbūt kāds no grēciniekiem 
paslepus to Pāvila pulksteņa mehānismu notīrījis 
ar pretrūsas šķidrumu un pēc tam saeļļojis� Savu-
kārt Marija bieži sūkstījusies, ka pēc viņas nāves 
kapu plāksnes burtiņi apsūnošot, un varbūt kāds 
ciema grēcinieks ar plāksnes tīrīšanu ļoti agros 
rītos izpērk savu vainu, jo indulgences vairs ne-
tirgojot� 

Ar krodzinieku saruna pie alus kausiem iz-
nāca garāka� Kad krodziņā nebija neviena cita, 
pajautāju, ko viņš domā par Vagoniņa stāstiem� 
Atbilde mulsināja: «Jūsu māte bija krietns cil-
vēks, un tāpēc man ir pamats domāt, ka visai 
pasaulei mani par muļķi nepadarīsiet�» Pēc ga-
rākas pauzes krodzinieks bilda: «Ja nesteidza-
ties, vai varu sākt no cita gala?» Piekrītoši pa-
māju ar galvu�

— Pirms gadiem trīsdesmit kopā ar draugu bie-
ži jūrā braucu spiningot asarus un lašus� Reiz 
man trāpījās milzenis� Kādu pusstundu par to 
vien domāju, kā lasi nogurdināt� Tad draugs lē-
nām izairēja laivu krastā un mēs pa diviem to zivi 
izvilkām smiltīs� Izņēmu tai no lūpas āķi� Tad to 
zivi nobučojām un divatā atkal ievilkām jūrā� Tik 
izcilu zivi nogalēt ir grēks�

— Bet kāda tam saistība ar Vagoniņu?
— Kā jums šķiet — ko domāja tas lasis, kad viņu, 

tik lielu zivi, stundu vazāja pa ūdeni, izvilka kras-
tā un tad atkal palaida jūrā?

— Nezinu� Man lašu psiholoģija ir tumša bilde�
— Man arī, bet pieņemu, ka viņš to notikumu 

sajuta kā brīnumu� Gan noķeršanu, gan palaiša-
nu�

— Zivs peldēja ar domu noķert citu zivi, nevis 
uzķerties uz vizuļa�

— Un jūs, kungs, nekad neesat dzinies pakaļ 
kādam dzīves vizulim?

— Gan jau ir sanācis�
— Vai ir gadījies, ka kāds jūs ir atbrīvojis no āķa 

un palaidis?
— Uz sitienu neatceros, bet šādu iespēju neiz-

slēdzu�
— Tad jau varbūt spējat noticēt arī citiem brī-

numiem?
— Pagaidām man tā bilde neveidojas� Gribētos 

saprast, kurš vai kuri varētu būt Vagoniņa brīnu-
mu autori�

— Meža ļaudis� Vieni tos sauc par rūķiem, citi 
par troļļiem� Vai patiešām jūs domājat, ka senatnē 
tautas sanāca kopā un vienojās, kā stāstīt troļļu 
teikas?

— Neizklausās pārāk ticami�
— Tur ir tā sāls� Gan jau katra tauta kaut ko ir 

piemelojusi� Es, teiksim, neticu tam, ka rūķi ir nē-
sājuši tiroliešu svārkus un švābu platmalītes�

— Kādi tad viņi izskatās?
— To nu es nezinu� Ilgajās mednieku gaitās ne-

vienu neesmu redzējis� Ja vajadzētu pilnīgi uz 
dullo melot, tad teiktu, ka viņi ir līdzīgi bebriem� 
Varbūt tas ir bebru evolūcijas atzars� 

— Noticēšu šādai iespējai, bet rodas jautājums, 
kāpēc tie brīnumdari citur ir pazuduši, bet tieši 
šejienes vietas nav pametuši?

— Kas notika un kas notiek viņu galvās, neva-
ru zināt� Varbūt pēc šaursliežu nojaukšanas viņi 
sadomāja, ka esam rūķiem draudzīga cilts� Mežā 
troksnis gāja mazumā, un tieši ap šo laiku sākās 
Dāvinājumi� Varbūt tā nēģergalva un ruma mu-
ciņa bija ziedojums bezspalvainiem kaimiņiem�
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— No kurienes viņi tās mantas varēja dabūt?
— Visticamāk, tās ar vēju izskaloja jūras krastā 

vai tika pazaudētas mežā�
— Atrašanas vietas izklausās ticamas� Nav sa-

protams, kā tie rūķi varēja nojaust, kad un kam 
dāvināt�

— Varbūt viņi mežā noklausījās sarunas� Ļaudis 
jau bieži paši ar sevi sarunājas� Tad izskaitļojuši, 
ko no saviem atradumiem nogādāt uz Vagoniņu� 

— Bet kāpēc arī vēlāk rūķi ir veikuši šādus dā-
vinājumus?

— Otrā kara laikā mūsu pusē nešāva� Vēlāk ko-
munisti ieviesa piekrastes caurlaides, un bailēs 
no robežsargiem ekskursanti braukt te baidījās� 
Pēc krievu aizvākšanās tika pieņemts Īpaši aiz-
sargājamo dabas teritoriju likums, un pat vietējie 
uz mežu sēņot gāja piesardzīgi� Nebija jau arī tik 
tālu līdz Pieturai jāiet, jo gailenes, baravikas, mel-
lenes varēja salasīt ciema tuvumā� Koku ciršana 
vispār tika aizliegta, medību iecirkņus pārcēla uz 
iekšzemi un pie katra celiņa piestiprināja ķieģeļa 
zīmi vai bomi ar plāksnīti «Privātīpašums»� Mājas 
drīkstēja celt tikai uz veciem pamatiem, un ļaužu 
blīvums pie mums nepieauga�

— Bet kur tie rūķi dabūja šaha galdiņu vai dār-
gu pīpi?

— To es nezinu� Pie Mežezera ir kempinga vieta, 
varbūt atbraucēji tās lietas aizmirsa, vai arī rūķi 
viņiem pie iespējas nočiepa�

— Un kā tad ar to pendeles pulksteni un kapu 
plāksni?

— Varbūt tad, kad veča sēņoja vai ogoja, mežā 
ko runāja� Ja tas asspalvainais savu muguru gar 
plāksni paretam paberž, tad jau plāksne neno-
sūno� Ar pendeles pulksteni ir nesaprotamāk, 
bet varbūt meža ļaudis pendeles ķēdi ar saviem 
sekrēcijas dziedzeriem ieeļļoja� Varbūt arī viņiem 
pietrūka pulksteņa tikšķēšanas skaņas� 

— Bodniece gan domā, ka visi tie notikumi ir 
grēcinieku pasākumi�

— Es sievu konspirācijas teorijām neticu� Vai 
esat pievērsis uzmanību, kādos mēnešos Dāvinā-
jumi saņemti?

— Nē, par to neesmu domājis�
— Ļaudis Vagoniņā sēdējuši arī ziemā, bet auk-

stajā laikā rūķi dāvanas nekad neesot nesuši� To 
var izskaidrot ar nevēlēšanos atstāt sniegā pē-
das� Varbūt kaut ko esat dzirdējis par hibernāciju 
jeb, kā saka tautas valodā, par dzīvnieku ziemas 
guļu? Mūsu bebri tādā īstā ziemas miegā nedo-
das, bet eži gan� Bebri arī biežāk uzdarbojas die-
nas tumšajās stundās� 

— Bet kā ar to skatīšanos Zaļā meža pieturas 
virzienā?

— Vai jums ir bijusi sajūta, ka kāds, kuru neesat 
pamanījis, skatās uz jums? Vai sajūtas jūs vīlušas?

— Ir bijušas reizes, kad es atskatos� Ir bijuši ga-
dījumi, kad mans skatiens satiekas ar skatienu, 
kas vērsts uz manu muguru� Arī studentu au-
ditorijā spēju atšķirt tos skatienus, kuri ir veltī-
ti man, no tiem, kuri pievērsti tāfelei aiz manas 

muguras�
— Kā jau teicu, esmu mednieks� Slēpnī sēžot, 

bieži ir gadījies, ka stirna manu skatienu pamana� 
Attālums visbiežāk ir pārāk liels, lai varētu teikt, 
ka mūsu skatieni satikās� Bet, tiklīdz es savu ska-
tienu novēršu, tā stirna sāk uzvesties mierīgāk� 
Pietiek ilgāk uz viņu paskatīties, un stirna atkal 
sāk nervozēt� Ja kāds no Vagoniņa ilgi skatījās 
Pieturas virzienā, rūķi to varēja sajust� Ja skatījās 
uz pretējo pusi, rūķi to nepamanīja, vēlmes neuz-
tvēra� Droši vien tā ir arī tagad�

— Bet kāpēc jāskatās tieši Zaļā meža pieturas 
virzienā, un kas tas par dīvainu nosaukumu? 

— Par to neko nezinu� Varbūt agrāk bija kāda 
cita pietura ar nosaukumu Meža pietura vai Zaļā 
pietura� Lai nebūtu jukas, izdomāja šo nosauku-
mu� Varbūt tas ir Grünesfeld latviskojums� Vistica-
māk, rūķi mīt kaut kur tajā rajonā un ir sajutuši, 
ka skatieni uz viņiem visbiežāk nāk no Vagoniņa 
puses� 

— Vai es pareizi sapratu, ka brīnumu izcelsmes 
vieta nav Vagoniņš, bet kāda vieta netālu no Pie-
turas?

— Pilnīgi pareizi sapratāt� Vagoniņš ir kas lī-
dzīgs pasta kantorim� Vēstuli vai paku jūs saņe-
mat pasta kantorī, bet sūtīta tā ir no citas vietas� 

— Ja nu sadomāšu un ilgi Vagoniņa vietā sēdē-
šu, vai man ir cerības uz savu vēlmju piepildīša-
nos?

— Nedomāju, ka jums kas sanāks� Es ļoti reti 
iejaucos klientu sarunās� Tomēr reiz, dzirdot jau-
nu puisi sūkstoties, ka jaunu spininga spoli tā arī 
Vagoniņā neesot sagaidījis, atļāvos noburkšķēt: 
«Ej saskaldi malku kaimiņienei, un būs tev nauda 
jaunai spolei� Jau kuro dienu pie kroga un veika-
la ieejas ir piesprausta lapiņa, bet uz skaldīšanu 
neviens nav nasks�» Nekad neesmu dzirdējis, ka 
kāds darbaspējīgs cilvēks tur ko saņemtu� Tā vieta 
ir draudzīga tikai likteņa pabērniem� 

— Bet kāpēc blakus ciemā tādi brīnumi neno-
tiek? 

— Tas nu jums jājautā rūķiem� 
Atgriezies viesu mājā, jutos apjucis� Dzirdētais 

likās ne visai saprotams un ticams� Tomēr šaubu 
āķis lūpā bija ieķēries stiprāk nekā pirms saru-
nām� Lai gan savas mantiskās vajadzības pilnībā 
spēju apmierināt, neilgi pirms tumsas iestāšanās 
aizgāju līdz Vagoniņa vietai� 

Tur bija saauguši ceriņi un ievas, bet maza ta-
ciņa vēl bija samanāma� Apsēdos uz plastmasas 
alus kastes un pie sen izdzisuša ugunskura lēnām 
dzēru brendiju� Pēc kāda laika sagribējās smēķēt, 
bet nebiju paņēmis līdzi šķiltavas� Ar katru pus-
stundu mana vēlme pēc šķiltavām pieauga� Sāku 
izmisīgi un ilgi skatīties Zaļā meža pieturas vir-
zienā� Šķiltavas nedabūju� Redzēju dažus krīto-
šus meteorītus, bet tie nodzisa, pirms paspēju iz-
domāt kādu vēlēšanos� 

Šovakar atkal iešu uz Vagoniņu� Galu galā, jā-
saprot, ko īsti gribu un kāpēc manas smadzenes 
skrāpē sapņu kaķu nadziņi� Ê

Aivars Tabūnsproza Zaļā meža pietura
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Mans vārds ir  Žans Luks Kuzņecovs� Es uzau-
gu ļoti šaurā pasaulē. Starp spilveniem nokrau-
tu dīvānu un grāmatām piebāztu sekciju, starp 
traukiem pilnu senlaiku bufeti un gāzes plīti� 
Starp katliem, pannām, vecmammas porcelānu, 
klavierēm, gultām, tepiķiem� Starp mammu un 
tēti, kuri, sargājot un saudzējot, neatgāja no ma-
nis ne soli� Ļoti ilgi es nedrīkstēju spert kāju tā-
lāk par mūsu dzīvokļa durvīm� Līdz vienpadsmit 
gadu vecumam tikai dažas reizes uzdrošinājos 
izlavīties kāpņu telpā un pār kāpņu margām pa-
raudzīties lejup� Dzīvoklis bija mans visums� Pā-
rējais — tikai spēles un ainavas, kas radītas man 
par prieku� Aiz loga automašīnām piebāzts pa-
galms, divarpus bērzi, divi ceriņkrūmi, daži 
kvadrātmetri zāles� Pagalma otrā pusē tāda pati 
pelēka māja, pilna mazām un kantainām pasau-
lēm� Nedaudz tālāk vēl citas mājas� Mazs debesu 
stūrītis un mākoņi�

Bieži sēdēju istabā uz palodzes un skatījos 
laukā� Vēroju, kā atbrauc un aizbrauc cilvēki, kā 
tiek iedegtas un izslēgtas gaismas pretējās mā-
jas logos, kā cilvēki, atspiedušies pret palodzēm, 
nopūšas un veras tālumā� Daudzus no viņiem 
redzēju tik bieži, ka šķita — pazīstu personīgi� 
Gan to jauno sievieti, kura caurām dienām sē-
dēja, pārlīkusi pār darba galdu, un nez ko rak-
stīja, gan to vīru ar puspliko pauri, kurš vienā 
apakškreklā mēdza izliekties pa logu un pīpēt� 
Aiz sienām skanēja balsis, kaut reti varēja izšķirt 

vārdus, bet virs griestiem klaudzēja soļi� Mamma 
teica, ka man ir saasināta uztvere� Es ieklausījos 
katrā skaņā, lai nekas nepaslīdētu garām� Ļoti 
ilgu laiku neko citu arī nevēlējos� 

Biju pieķēries šim mājoklim, tikai manām ast-
matiskajām plaušām dzīvokļa šaurībā reizēm 
trūka gaisa� Tad sēdēju nosvīdis un sēcu, tās bija 
retās reizes, kad māte plaši atvēra logus� Pēcāk 
viņa rāva no gultām segas un, izliekusies pār pa-
lodzi, nikni purināja putekļus� 

Tur lejā nebija tikai izplūduši cilvēku, mašī-
nu un koku apveidi� Tam visam bija arī skaņa un 
smarža� Reizēm biju gatavs notēlot klepus lēkmi 
tikai tādēļ, lai logi tiktu atvērti nedaudz biežāk�

«Es gribu iziet laukā,» reizēm ieminējos mātei�
«Kur gan?»
«Tepat laukā�»
«Kur laukā? Tur taču nekā nav� Tepat ir tava 

gulta, spēles, grāmatas un vakariņas� Ārā ir bīs-
tami, un mazi bērni reizēm mirst� Tu taču negribi 
mirt? Vai negribi labāk iedzert kakao? Nāc, es tev 
uztaisīšu kakao� Un, ja labi uzvedīsies, drīkstēsi 
paņemt kādu šokolādes cepumu� Tikai neteiksim 
tētim� Kuš!» mamma pielika pirkstu pie lūpām, 
un es jau sapņoju par šokolādes cepumiem un 
gandrīz biju gatavs aizmirst, ka vēl nekad nees-
mu bridis pa zaļu zāli vai sniegu, vai dziļām, ne-
sen pielijušām peļķēm�

Viņi baidījās, ka pārnākšu mājās tikai pa pu-
sei� Tāpat kā mana vecākā māsa Lū� Gaišmatainā, 
mulsi smaidošā meitene fotogrāfijā virs klavie-
rēm� Nespēju viņu aizmirst� Māsu, kura nomi-
ra� Māsu, kuras dēļ netiku laists ārpus dzīvokļa 
sienām�

Toreiz pasaule vēl bija plakana un gandrīz sep-
tiņdesmit astoņus kvadrātmetrus liela� Tajā bija 
dzīvojamā istaba, vecāku guļamistaba, mana is-
taba, gaitenis, virtuve, vannasistaba un tualete� 
Skapji, dīvāni, grāmatplaukti, kumodes, virtuves 
galds un dzīvojamās istabas galdiņš, daži krēs-
li, ķeblītis, uz kura pakāpties, lai tiktu pie aug-
šējiem plauktiem un skapjaugšām� Spoguļi van-
nasistabā, gaitenī un vecāku guļamistabā, gāzes 
plīts, virtuves un vannasistabas izlietnes ar ska-
pīti, lielais iebūvētais trauku skapis virtuves stū-
rī, gultas, paklāji, čības, kaķu mājiņa, spilveni, ra-
diatori, klavieres, neatveramās balkona durvis, 
logi, aizkari, mans rakstāmgalds un griestu lam-
pas� Lūk, teju visa pasaule, kas balstās uz vecas 
kaķenes muguras, kura savukārt, protams, bal-
stās uz bruņurupuča, kurš balstās uz bruņuru-
puča, kurš balstās uz bruņurupuča��� Bruņuru-
puči līdz pat bezgalībai�

Es skaitīju laiku līdz savai dzimšanas dienai, 
jo vēlējos saņemt dāvanā parku� Dažas nedēļas 
iepriekš tēvs dzīvoklī ieripināja lielu, sarkanpe-
lēku, gandrīz ideāli apaļu akmeni� 

Pār tēva stūraino pieri tecēja sviedri� Viņš aiz-
gūtnēm kāsēja, rija gaisu, tempa ūdeni no virtu-
ves krāna� Uzcelt akmeni uz galda tēvs nejaudā-
ja� Vēl īsti neatguvies, viņš ņēma lupatu, mazgāja 
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un berza savu akmeni, līdz tas kļuva nevainoja-
mi tīrs� Notašķījies ar dubļiem un ziepju putām, 
tēvs plati smaidīja� Bālajā sejā pat iezagās neliels 
sārtums� Bieži tā negadījās� Viņš nebija priecīgas 
dabas cilvēks� 

Kājas sakrustojis, sēdēju viņam blakus, skatī-
jos un ar pirkstu vilku gar šaurajām svītrām un 
plaisiņām, kas krustu šķērsu klāja akmeni� Tas 
bija skaists� Tik skaists, ka vēlāk mēģināju to uz-
zīmēt� Pat ar krāsainajiem zīmuļiem nebija iespē-
jams notvert akmens mirdzumu un krāsu toņus, 
vienīgi formu, kas neizteica gandrīz neko� Tomēr 
es kartografēju visas akmens plaisas, precīzi tās 
pārzīmējot� Toreiz man bija pietiekami daudz 
laika, lai izzinātu un zīmētu akmeņus�

Nomazgāto akmeni aizripinājām uz lielo ista-
bu un ievīkšķījām dvieļos� Lai to nosusinātu un 
lai tam būtu silti� Piespiedis ausi, tēvs mēģināja 
saklausīt akmenī skaņas� Piespiedis ausi, arī es 
mēģināju saklausīt akmenī skaņas� Akmens klu-
sēja� Dzirdēju vien kaimiņu soļus augšējā stāvā 
un tēva sēcošo elpu sev blakus� 

Es nejautāju: «Tēt, kas tas ir?» vai «Kam šis ak-
mens?»� Mani pārņēma tas pats kūsājošais sa-
traukums, kas viņu� Turklāt akmens bija no ārpa-
saules� Tēvs to bija atradis netālu no sava darba, 
līdzās stāvlaukumam, ieslēptu skujkoku apstādī-
jumos� Netīru, smilšainu, no vienas puses apau-
gušu ar sūnu, bet brīnišķīgi siltu akmeni� Tagad 
tēvs tupēja uz grīdas, viņa pirksti drebēja, un pār 
pieri plūda sviedri ne tik daudz piepūles, cik ne-
valdāmā saviļņojuma dēļ�

«Ja vien tu zinātu, ja vien tu zinātu, Žan!» 
Mamma pārnāca vēlu� Ar iepirkumu maisi-

ņiem, sagurušām acīm un nedaudz izsmērētu 
lūpu krāsu� Iespējams, viņa pat nebūtu pamanī-
jusi akmeni, bet tēvs nespēja nociesties un aiz 
rokas vilka māti uz dzīvojamo istabu� Viņš neko 
neteica, tikai rādīja uz akmeni un smaidīja, atie-
zis zobus� Kā jucis�

Pirmo reizi dzīvē redzēju, kā māte iecērt tēvam 
pliķi� Tad viņa pagrāba savu dzelteno dvieli, kas 
aizvien gulēja uz grīdas, bet akmenim nepievēr-
sa nekādu uzmanību� Tēvs stāvēja istabas vidū, 
piespiedis plaukstu pie vaiga, viens un vīlies�

Pieplacis pie durvīm, klausījos, kā vecāki vir-
tuvē strīdas� Viņi runāja par akmeni� Mātes balss, 
kā vienmēr, bija skaļāka, bet tēvs bija neatlaidīgs� 
Ja kas ienāca prātā, viņš turējās pie sava� Reizēm 
tas nozīmēja desmitiem reižu atkārtot vienu un 
to pašu: «Paskaties, cik akmens ir skaists! Pa-
skat, cik skaists akmens! Cik brīnišķīgs akmens! 
Skaists! Ļoti skaists!»

Bet vakariņu laikā viņi klusēja� Tēvs brīžiem 
paliecās uz priekšu, lai caur pavērtajām durvīm 
palūkotos uz akmeni� Mamma izlikās to nema-
nām� Es strēbu zupu skaļāk nekā parasti, jo gri-
bēju, lai viņi dusmojas uz mani, nevis viens uz 
otru�

Akmens palika dzīvoklī� Ieripināt to guļamis-
tabā gan mamma neļāva� 

Vēlāk, kad gāju uz tualeti, redzēju lielajā is-
tabā gaismu� Tētis vienās apakšbiksēs sēdēja uz 
grīdas� Viņš glāstīja akmeni un, piespiedis krei-
so ausi, atkal mēģināja to izklaušināt� Nezinu, ko 
akmens varēja pateikt, bet tētis klausījās, un viņa 
acis mirdzēja� Sajutu kaunu, jo biju pieķēris tēvu 
brīdī, kad viņš ir laimīgs�

Māte daudz laika pavadīja ar mani, bet no tēva 
un akmens vairījās� «Tu tikai nesatraucies� Tēvs 
ir nedaudz sajucis prātā, bet viss būs labi,» viņa 
teica un atvēra pasaku grāmatu� Viņai tā gribējās, 
un es neteicu «nē»� Dīvānā piespiedos blakus un 
pacietīgi klausījos, kā mamma gurdenā balsī lasa 
Andersena Mazo nāriņu� 

Tie bija jauki brīži, bet, kad svētdienas rītā reiz 
pamodos, viņa bija prom� Kopā ar sarkano ceļo-
jumu koferi� Nebija atstāta zīmīte, nebija atvadu 
un sveicienu� Tēvs skraidīja pa dzīvokli un rāva 
vaļā skapju durvis, it kā mamma būtu varējusi 
ielīst skapī aiz porcelāna servīzes vai sekcijas an-
tresolā starp vannas dvieļiem� Pēc tam viņš iz-
skrēja laukā, taču arī kāpņu telpā vai pagalma 
zālienā mammas nebija�

Mūsu pasaule kļuva tukšāka� 

Bērnībā mana vienīgā sabiedrotā, un pēc mam-
mas pazušanas jo vairāk, bija veca, ruda, netīra 
kaķene ar pudeļbirstes asti� Viņa mēdza pārnest 
mājās nomedītas peles vai putniņus� Kaimiņi pa-
rasti ielaida Miru kāpņu telpā, un tad viņa tupēja 
pie dzīvokļa durvīm un ņaudēja, līdz tika iek-
šā� Savus medījumus Mira nometa uz kājslau-
ķa, itin kā atvēlot tos tālākai pagatavošanai, bet 
pati steidzās pie savas bļodiņas� Es tos pamatīgi 
izpētīju un vēlāk zīmēju� Mamma pret maniem 
mākslas darbiem izturējās iecietīgi� Ļāva pabeigt 
mirušas bezdelīgas zīmējumu, pirms izmeta tās 
līķīti� Taču, kad es vēlējos to uzšķērst, lai dzīvē 
aplūkotu putna aknas, plaušas un sirdi, tēvs rau-
ca degunu�

«Žan Luk!» Mira teica dienā pēc mammas aiz-
iešanas�

«Kas ir?»
«Pieskati tēti, viņam nav labi!»
«Bet mamma?»
«Par mammu nedomā, pieskati tēti!»
Dzīvoklis pēc mammas aiziešanas sāka smar-

žot pēc kartupeļiem� Pēc tādiem, kas vārīti ar 
visu mizu� Sākumā istabās vēl bija mātes smar-
žas� Viņai patika labi smaržot� Muskuss un ozol-
koks, kad viņa jutās slikti, jasmīns un sandalkoks 
dienās, kad viņa visus mīlēja� Taču vislabāk viņa 
smaržoja vakaros pēc dušas� Pēc sevis� 

Kartupeļus ar visu mizu mēs ēdām kopā ar 
biezpienu� Mātes aiziešana tēvam nenāca par 
labu� Viņš pazaudējās� Iesāka mazgāt veļu, tad tī-
rīja virtuvi, bet neko nespēja pabeigt� Es centos 
palīdzēt� Mazgāju traukus un berzu kartupeļu 
katlu� Bet, tāpat kā tētis, virtuvē jutos bezspēcīgs� 
Mana dzimšanas diena tika aizmirsta, un es pat 
neiedrošinājos pieminēt parku� Es nepūtu jubi-
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lejas svecītes, bet dzisināju karstu kartupeli, kas 
dedzināja pirkstus� 

Sākumā bija tikai haoss, drausmīgs juceklis� 
Tad no šī haosa uzradās vispirms mamma un pēc 
tam tētis� Vēlāk tapa arī Mira, gaisma un tumsa, 
trīs dzīvokļa istabas ar gultām, palagiem, segām 
un drēbju skapjiem� Mamma un tētis radīja Lū, 
un krietni vēlāk gluži nejauši no mammas vēdera 
izkāpu es� Pirmā aizgāja Lū, pēc tam mamma, un 
tad atkal iestājās haoss�

Akmens kļuva par mūsu mazās pasaules cen-
tru� Istabas stūrī mēs tam izveidojām ligzdu no 
vecām segām un dvieļiem� Kamēr tēvs bija dar-
bā, es spēlējos akmens tuvumā� Skaļi lasīju tam 
priekšā, zīmēju tā portretus un centos iegaumēt 
vissīkākās akmens plaisiņas, radīju jaunas spē-
les� Kad biju akmeni uzzīmējis, mēs kopā ar to 
dzērām tēju� Vēlāk biju alpīnists, kalnracis, ar-
heologs, ģeologs, kartogrāfs, pētnieks� Es jāju 
uz akmens kā uz kamieļa� Man bija daudz laika 
sapņot�

Akmeni es nosaucu par Teo, kas bija saīsinā-
jums no Teobalda vai Teodoras� Tik ilgi un uzstā-
jīgi atkārtoju šo vārdu, līdz tas pielipa� Arī tēvs 
un Mira to sāka tā dēvēt� 

Pārnācis no darba, tēvs vispirms novilka mē-
teli, tad nometās četrrāpus un ar visu augumu 
pieglaudās akmenim, lai sajustu tā siltumu� 

«Kā klājas, Teo?» viņš jautāja, kaut necerēja sa-
ņemt atbildi� «Vai Žans Luks šodien labi uzve-
dās?»

Dienas vidū, kamēr tēvs bija darbā, es atska-
ņoju mūziku� Mums bija vecs atskaņotājs un 
daudzas Bēthovena, Mocarta, Šopēna, Štrausa 
plates� Arī senāk mūsu mājas vienmēr piepildīja 
mūzika� Vecākā māsa Lū katru dienu sēdēja pie 
klavierēm un stundām ilgi spēlēja� 

Manās atmiņās māsa ir skaista un neiedomā-
jami talantīga� Lū būtu varējusi kļūt par izcilu 
pianisti� Viņai bija visas dotības� Bet tas bija vēl 
tad, kad ar viņu viss bija ļoti labi�

«Es gribu spēlēt klavieres, tāpat kā Lū,» es reiz 
lūdzu mammai un vēlāk arī tētim�

«Nē!»
«Kāpēc?»
«Tādēļ, ka es tā teicu,» viņi abi man atbildēja� 

Tikai putekļus no klavierēm mamma slaucīja rū-
pīgāk nekā no citām mēbelēm� Klavieres piede-
rēja tam mirušajam bērnam, kuru labāk nepie-
minēt�

Bet toreiz, kad skanēja mūzika, vēl bija Lū, 
mana māsa, kura aulekšiem joņoja apkārt, lai 
aptvertu pasauli� Mums abiem bija gaišzilas acis, 
bijām līdzīgi un ļoti skaisti bērni� Caurām die-
nām Lū vingrinājās klavierspēlē� Tolaik mēs visi 
laikam bijām laimīgi� Vēlāk vairs ne� Tādēļ man 
neļāva spēlēt� 

Bet es paslepus spēlēju Teo� Tās pašas mazās 
dziesmiņas, kuras kādreiz biju iemācījies klim-
perēt, sēžot blakus vecākajai māsai� «Happy birth-
day to you, happy birthday to you, happy birthday dear 

Teo, happy birthday to you!» 
Mira, tāpat kā tēvs un es, mēdza pieglausties 

pie Teo sāniem�
«Žan Luk!»
«Kas ir?»
«Teo salst�»
Teo vajadzēja siltumu� Sākumā pavisam ne-

daudz� Akmens stāvēja uz grīdas, ievīkšķīts dvie-
ļos, un pirmajā laikā ar to pietika� Vēlāk to pie-
bīdīja tuvāk radiatoriem� Bet tad to nepārtraukti 
vajadzēja grozīt, lai siltums būtu vienmērīgs no 
visām pusēm� Man tas bija par smagu, viens es 
to nespēju izkustināt� Turklāt radiatoru siltums 
nebija pareizais� Mēs to jutām pēc akmens rūg-
tās smaržas�

Vakaros turpat pie Teo starp segām ieslēpām 
katlu ar karstiem, vārītiem kartupeļiem� Naktīs 
tēvs gulēja uz paklāja, apkampis Teo ar abām ro-
kām� Viņš to sildīja� Un istaba atkal smaržoja pēc 
kartupeļiem un jūras� Kad tēva nebija mājās, arī 
es sēdēju akmenim virsū un sildīju to, cik vien 
spēju� 

Pasaulei vajag centru, un mūsu akmens, mūsu 
Teo, kļuva par šo nemainīgo smaguma punktu, 
ap kuru mēs abi lēni planējām� 

Nekad vēlāk tik labi neesmu ar tēvu sapraties� 
Varbūt tādēļ, lai es mazāk izjustu mātes trūku-
mu, bet varbūt nenoskārstā jūtu uzplūdā tēvs 
sāka ar mani runāt� Vakaros pārnācis, gribēja 
zināt, ko esmu darījis� Un pats stāstīja man par 
savu darbadienu aukstā biroja ēkā, kur viņi lai-
kam pirka un pārdeva ne tikai lietas, bet arī paši 
sevi�

Mēs kopīgi vārījām un ēdām kartupeļus ar 
biezpienu un reizēm arī siļķi� Mēs spēlējām do-
mino uz dīvāna malas, tīrījām māju un kopīgi 
skatījāmies vecas franču filmas� Arī pie sava vār-
da es biju ticis par godu kādam franču režisoram� 
Iespējams, tas bija vienīgais, kas vecākus saistī-
ja, — mīlestība pret franču filmām� Brīnišķīga va-
loda� Mīlētāju valoda� Manu radīšanu un vārda 
došanu pavadījusi cerība, ka piedzims liels mī-
lētājs�

Mēs rūpējāmies par Teo� Akmenim neko 
daudz nevajadzēja, tikai pastāvīgu un maigu sil-
tumu� Tēvs nez kur sadabūja lielu infrasarkano 
siltuma lampu� Pietika tikai nedaudz uzraudzīt, 
lai akmens justos labi� Pāris reizes dienā to iz-
klaušinājām, paglaudījām� Reizi nedēļā ar mīk-
stu, mitru drānu noslaucījām putekļus� 

Pēc dažiem mēnešiem beidzot saklausījām ak-
mens sirdspukstus� Sākotnēji vēl gluži vārgi, tie 
tomēr pieņēmās spēkā� Piespiežot ausi, dzirdē-
jām, kā pukst Teo sirds�

 Tajās pēdējās dienās akmens smaržoja pēc 
piena un vannas putām� Tas kļuva nemierīgs, 
valstījās savā ligzdā� Tēvs vairs negāja uz darbu� 
Staigāja ap akmeni, klaušināja to un satrūkās pie 
katra trokšņa, lai nepalaistu garām svarīgo mir-
kli� Cītīgi tīrījām māju� Vēlējāmies, lai viss ir ideā-
li kārtīgs brīdī, kad Teo izšķilsies� 

Mārtiņš Pommersproza Akmeņi
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Pamēģināju 
skriet. Vējš 
svilpa gar 
ausīm, 
neveiklās 
kājas sapinās

Akmens plaisāja, skaļi krakšķot� Mēs visi — es, 
tēvs un Mira — tupējām blakus un satraukti gai-
dījām� Tēvs bija izvilcis savu fotokameru un ik 
pēc brīža bildēja gan akmeni, gan mūs pašus� 
Viņš vēlējās iemūžināt katru brīnuma mirkli� 

Akmens plaisāja lēni� Tas bija stiprs un ciets� 
Tas smagnēji ripoja šurpu turpu, no tā iekšienes 
skanēja būkšķi� Tēvs nometās ceļos un mēģināja 
akmenim palīdzēt� Viņš dauzīja to ar dūri, vēlāk 
iebāza pirkstus plaisā un plēsa no visa spēka� Tē-
vam izdevās atlauzt lielu akmens daļu� Kad ak-
mens beidzot sabruka, starp tā lauskām embrija 
pozā gulēja mamma� 

Izlaušanās bija paņēmusi visus viņas spēkus� 
Ne tēvs, bet es iedevu viņai segu un palīdzēju 
tikt līdz gultai� Atnesu viņai ūdens glāzi un neko 
nejautāju� Ļāvu, lai guļ� Izgludinātās vecās Lū 
drēbes uz dīvāna malas palika neuzvilktas� Tēvs 
tajās slaucīja asaras�

Mana pasaule atkal kļuva pilnīgāka�
Mamma, vēl gluži vārga, bāla un aprūpējama, 

caurām dienām gulšņāja, un tēvs, rijot asaras, lā-
dējās un draudēja mātei atriebties� Tobrīd es ne-
maz, nemaz nevēlējos būt liels� Lielam Žanam 
Lukam būtu jāspēj palīdzēt viņiem abiem, tādēļ 
paliku mazs� 

Mammai vajadzēja atpūsties, daudz dzert un 
atgūt spēkus� Toties tēvs tā arī neatguvās� Viņa 
meitiņa, viņa mazā Lū nekad neatgriezās� Un tur 
neko nevarēja līdzēt pat pasaulē skaistākais ak-
mens�

«Savācies, Maksim! Tev vēl ir dēls,» māte vi-
ņam teica, beidzot piecēlusies no gultas� Viņas 
balsī saklausīju iepriekš nedzirdētu nicinājumu� 
Tā mamma, kas izkāpa no akmens, bija nedaudz 
cita� Atguvusies viņa izstaipījās, dziļi ieelpoja un 
atgrūda vaļā dzīvokļa logus� 

Es nekādi nespēju tēvam palīdzēt� Viņš vairs 
neizgāja no mājas� Visbiežāk, kājas pievilcis, 
snauda tajā pašā ligzdā, kur iepriekš gulēja Teo� 
Tēvs nemazgājās, zelēja īkšķi un pamazām pār-
vilkās ar putekļu kārtu� 

Man vairs nebija jāēd kartupeļi ar visu mizu� 
Mamma uzvārīja lielu katlu ar manu gardāko 
zupu, kurā peldēja salami desas šķēles� Aiznesu 
zupas šķīvi arī tēvam, bet nespēju viņu pierunāt 
ēst� Mēs atstājām tēvu mierā� Tikai Mira ar savu 
asti bieži noglaudīja viņa seju un mēdza tupēt uz 
tēva gandrīz nekustīgās muguras�

Mamma baudīja jaunatrasto brīvību� Viņa 
bieži izgāja no dzīvokļa un pēcāk atgriezās ar 
jaunām kurpēm, jaunu mēteli un frizūru� Viņa 
dungodama staigāja pa dzīvokli, rāva vaļā logus, 
vēdināja istabas un kaudzēm vien meta laukā 
lietas� Grāmatas, traukus, piemiņas lietas, ap-
ģērbus un apavus� Viņa svieda laukā visu, ar ko 
bija aizaugusi mūsu šaurā pasaule� Tikai logs pie 
tēta ligzdas palika neatvērts� Viņš nespēja panest 
svaigu gaisu un jau pie pirmajām vēsmām sāka 
kratīties drebuļos� 

Es uzsedzu tēvam segu� Dzīvojamo istabu mēs 
vairs nevēdinājām� Tēvam vajadzēja tikai siltu-
mu�

«Vai tu negribi iziet laukā?» mamma man vie-
nudien jautāja� Tobrīd mēs sēdējām pie virtuves 
galda un ēdām zupu� Es apjuku� Agrāk iztēlojos, 
ka laukā iziešu slepšus, tad, kad man būs pietie-
kami daudz drosmes� 

«Žan Luk!» Mira pieglaudās pie kājas�
«Kas ir?»
«Jāiet laukā�» 
Tēvs laikam mūs dzirdēja, viņš piecēlās sēdus, 

vāri mēģināja iebilst, bet, sastapies ar mammas 
skatienu, atkal ierāvās kaktā�

Ļāvu, lai mamma man uzvelk vējjaku, cepuri 
un smagus zābakus� No sava piektā stāva nokā-
pām lejā� Stingri turējos viņai pie rokas� Kāpņu 
telpu daļēji pazinu, bet pagalms mani pārsteidza� 
Tajā pirmajā dienā es paliku stāvam uz mūsu 
mājas kāpnēm, tālāk netiku� Neskaidri atminē-
jos, ka reiz jau te esmu bijis, taču tagad pasau-
le šķita trokšņaina, skaļa, plaša un vējaina� Bija 
saulains, nedaudz drēgns pavasaris�

Nākamajā dienā aizgājām līdz parkam� Māte 
mani turēja pie rokas� Rotaļu laukumā skraidī-
ja bērni� Tikai nedaudz jaunāki par mani� Es ne-
uzdrošinājos viņiem tuvoties� Sāka līt� Noņēmu 
cepuri un ļāvu, lai lietus samērcē matus� Atlaidu 
mātes roku un spārdīju rudens lapas�

Gāju laukā katru dienu, un mūsu gaitas veda 
aizvien tālāk un tālāk� Pamēģināju skriet� Vējš 
svilpa gar ausīm, neveiklās kājas sapinās� Sasitu 
roku un nobrāzu vaigu, bet priecājos, ka pirmo 
reizi skrēju�

Mēs aizmirsām par tēvu� Kad atcerējāmies, 
viņš bija gandrīz pārakmeņojies� 

Čerkstošā balsī tēvs lūdza, lai palīdzam� Ģin-
denī, kas bija sarāvies gluži maziņš un gandrīz 
nekustīgi gulēja pie radiatoriem, tikko spēju 
viņu atpazīt� Mums vēl bija šķēpeles no mam-
mas akmens� Mēs tās uzlikām tēvam virsū un 
aizdrīvējām spraugas ar cementa javu� Mira gul-
šņāja uz akmens, kuru atkal saucām par Teo, un 
ar savu kaķa augumu to sildīja līdz pat brīdim, 
kad ieslēdzām ultravioleto sildlampu� 

Mamma izlikās, ka Teo viņai nerūp, bet reiz 
naktī es viņu pieķēru klusi ar to sarunājamies� 
Nometusies uz ceļiem, mamma akmeni glāstīja 
un gaidīja izšķilšanos� 

Mēs Teo sildījām un aprūpējām� Es tam spē-
lēju klavieres un dziedāju dziesmiņas, bet nekas 
nenotika� Uz dažām dienām tas kļuva siltāks, un 
likās, ka viss būs labi, bet tad atkal akmens palika 
kluss un auksts� 

Pagāja vēl trīs gadi, līdz izvēlām to istabas 
vidū, rūpīgi noslaucījām, aprūpējām un izklai-
dējām� Visbeidzot no tā izlauzās kaķene — Mira 
II� Lielāka un stiprāka nekā jebkad� Viņa apēda 
veco Miru, kas jau bija kļuvusi pavisam vārga� 

Es drusciņ skumu, jo visu šo laiku biju cerējis, 
ka tētis atgriezīsies� Ê
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Buri Ma, kāpņu telpas apkopēja, nebija gulēju-
si divas naktis� Trešās dienas rītā viņa ņēmās at-
brīvot gultas pēļus no kukaiņiem� Stepētās segas 
viņa vispirms purināja turpat savā miteklī zem 
pastkastēm, pēc tam šķērsielā pie ieejas, tā izbie-
dēdama putnus, kas dzīroja ap dārzeņu mizām�

Kad Buri Ma uzsāka kāpienu uz četrstāvu mā-
jas jumtu, vienu roku viņa turēja uz ceļgala, kas 
pietūka katras lietus sezonas sākumā� Spaini, se-
gas un niedru saišķi, kas noderēja par slotu, nācās 
saņemt ar otru roku� Pēdējā laikā Buri Ma šķita, 
ka kāpnes kļuvušas stāvākas — nācās rāpties tā, 
it kā tās būtu pret sienu atspiestas trepes� Viņai 
bija sešdesmit četri, cope pakausī ne lielāka par 
valriekstu, gan no priekšpuses, gan sānskatā viņa 
izskatījās gandrīz kā līnija� Telpiska bija tikai Buri 
Ma balss: skumju lauzīta, asa kā svilpiens, tik 
spalga, ka varētu bez naža nomizot kokosriekstu� 
Kad viņa divreiz dienā uzkopa kāpņu telpu, Buri 
Ma ar šo balsi uzskaitīja visas nelaimes un zau-
dējumus, kas viņu bija piemeklējuši kopš depor-
tācijas uz Kalkutu pēc Indijas sadalīšanas� Tobrīd, 
Buri Ma apgalvoja, jukas jau bija nošķīrušas viņu 
no vīra, četrām meitām, divstāvu ķieģeļu mājas 
ar rožkoka garderobi un neskaitāmām lādītēm, 
kuru atslēgas viņa joprojām nēsāja līdzi kopā ar 
ietaupījumiem, kas bija iesieti sari brīvajā malā�

Reizēm nedienu vietā Buri Ma ņēmās stāstīt arī 
par labākiem laikiem� Un, kad viņa sasniedza otrā 
stāva kāpņu laukumiņu, visas mājas uzmanība 
jau bija pievērsta trešās meitas kāzu ēdienkartei�

— Mēs viņu izprecinājām skolas direktoram� 
Rīsi tika vārīti rožūdenī� Bija uzaicināts mērs� 
Visi mazgāja pirkstus alvas traukos� — Te viņa ie-
pauzēja, atvilka elpu, sakārtoja nestās lietas, no-
trausa tarakānu no kāpņu margas un turpināja� 
— Garneles sinepju mērcē tika tvaicētas uz banā-
nu lapām� Galds no delikatesēm vai lūza� Un tā 

mums nebija nekāda greznība� Ikdienā kazas gaļu 
ēdām divas reizes nedēļā� Dārzā bija dīķis, pilns 
ar zivīm�

Tobrīd Buri Ma varēja samanīt no jumta kāpņu 
telpā krītošo gaismu� Astoņos no rīta saule kar-
sēja jau pietiekami stipri, lai sasildītu pēdējos ce-
menta pakāpienus zem viņas kājām� Ēka bija ļoti 
veca� Lai nomazgātos, ūdeni nācās ņemt no lie-
lām tvertnēm� Logos nebija stiklu; ķieģeļu tualete 
bija izbūvēta atsevišķi� 

— Mums bija cilvēks, kas novāca dateles un 
gvajaves� Dārznieks apcirpa hibiskus� Jā, tā bija 
īsta dzīve� Bet te es rīsus ēdu no katla� — Šajā stās-
tījuma vietā Buri Ma ausis sāka degt un ceļgalā 
iesvēlās sāpes� — Vai es jau teicu, ka, pārejot ro-
bežu, man bija vien divas aproces? Lai gan bija 
laiks, kad manas kājas staigāja vienīgi pa marmo-
ru� Ticiet vai neticiet, bet tāda greznība jums pat 
sapņos nav rādījusies�

Neviens nevarēja būt drošs, vai Buri Ma žē-
labās bija arī kāda patiesība� Zīmīgi, ka ar katru 
dienu viņas bijušo īpašumu platība divkāršojās, 
tas pats notika arī ar garderobes un lādīšu saturu� 
Nevarēja gan būt šaubas, ka viņa ir bēgle — par 
to daiļrunīgi liecināja viņas bengāļu akcents� To-
mēr daudzdzīvokļu mājas iemītnieki ne visai spē-
ja Buri Ma melšanu par bijušo bagātību savienot 
ar krietni ticamāko stāstu par to, kā viņa kopā ar 
tūkstošiem citu bēgļu kraveniekā starp kaņepju 
maisiem pārvarēja Bengālijas austrumu robežu� 
Lai gan daždien Buri Ma apgalvoja, ka Kalkutā 
viņa bija nokļuvusi vēršu ratos�

— Tad kraveniekā vai tomēr ratos? — reizēm 
jautāja bērni, kas šķērsielā spēlēja poličus un zag-
ļus�

Uz to Buri Ma, raustīdama sari brīvo malu, lai 
iešķindētos atslēgas, atbildēja:

— Kāda starpība? Viss viens� Gribat — ticat, ne-
gribat — neticat� Manā dzīvē bijis tik daudz bēdu, 
ka jūs to pat iedomāties nespējat�

Buri Ma putrojās un nonāca pretrunās� Viņa 
piepušķoja gandrīz visu, par ko stāstīja� Tomēr vi-
ņas tirādes bija tik pārliecinošas un pārdzīvojumi 
tik neuzspēlēti, ka nolikt viņu pie vietas nevie-
nam nebija dūšas�

Vai gan iespējams, ka liela zemes īpašnie-
ce kļūst par apkopēju? Par to aizdomājās Dala-
la kungs, kad viņš satika Buri Ma ceļā uz biroju 
vai no biroja Koledžstrītā, kur viņš vadīja gumijas 
šļūteņu, cauruļu un vārstu vairumtirgotāja grā-
matvedību� Par nožēlu, visticamāk, viņas nostās-
ti ir tikai veids, kā apraudāt ģimenes zaudējumu,  
draudzīgi nosprieda vairums mājā dzīvojošo sie-
viešu�

Un vecais Čaterdži kungs mēdza teikt: «Dzīve 
Buri Ma nav žēlojusi, bet viņa ir pārmaiņu vēju 
upuris�» Viņš nebija spēris ne soli no sava balko-
na vai atvēris avīzi kopš laika, kad Indija ieguva 
neatkarību, bet, neraugoties uz to vai varbūt pat 
tieši tāpēc, viņa viedoklis tika augstu vērtēts�

Beigu beigās mājas iemītnieki nosprieda, ka 

Īsts šveicars
Džumpa Lāhirī

Stāsts
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Ik pa 
brīdim viņa 
apstājās un 
samiegusies 
vēroja jumta 
cementu, 
cenšoties 
saskatīt 
bezmiega 
vaininiekus

kādreiz Buri Ma austrumos kalpojusi bagātam 
zemes īpašniekam, tamdēļ viņas izpušķotajos 
stāstos netrūkst autentisku detaļu� Viņas zemajā 
balsī paustās fantāzijas nevienam nekaitēja� Visi 
bija vienisprātis, ka viņai padodas izklaidējoši 
priekšnesumi� Apmaiņā pret atvēlēto vietu zem 
pastkastēm Buri Ma kāpņu telpā uzturēja nevai-
nojamu tīrību� Visvairāk iemītniekiem patika tas, 
ka Buri Ma, kas katru nakti gulēja pie ieejas ar 
izbīdāmiem vārtiem, sargāja viņu mieru� Nevie-
nam šajā daudzdzīvokļu namā gan nebija nekā 
zagšanas vērta� Telefons piederēja vienīgi atrait-
nei Misri kundzei otrajā stāvā� Tomēr iemītnieki 
bija pateicīgi, ka Buri Ma gādā par kārtību šķērs-
ielā, uzrauga izplatītājus, kas ieradušies notirgot 
ķemmes un lakatus, prot acumirklī izsaukt rikšas 
vai ar dažiem slotas vēzieniem aizgaiņāt aizdomī-
gus tipāžus, kas ieklīduši, lai nospļautos, pačurā-
tu vai citā veidā piegānītu vietu�

Vārdu sakot, ar laiku Buri Ma uzņēmās īsta 
šveicara pienākumus� Lai gan parasti to neuzska-
tīja par sievietes darbu, viņa pienākumus pildīja 
goddevīgi un postenī rīkojās ar tikpat nevainoja-
mu precizitāti kā Zemā apļa ielas, Džodhura par-
ka vai cita bagātnieku rajona namu konsjerži�

Sasniegusi jumtu, Buri Ma izkāra segas uz veļas 
striķa� Tas bija pa diagonāli nostiepts no vienas 
aizsargmargas līdz otrai un aizsedza skatu uz te-
levīzijas antenām, reklāmas plakātiem un tālu vī-
došajām Hovra tilta arkām� Buri Ma palūkojās uz 
horizontu visās četrās debespusēs� Pēc tam viņa 
pagrieza ūdens tvertnes krānu, nomazgāja seju 
un pēdas un ar diviem pirkstiem paberza zobus� 
Tad sāka ar slotu dauzīt segas� Ik pa brīdim viņa 
apstājās un samiegusies vēroja jumta cementu, 
cenšoties saskatīt bezmiega vaininiekus� Viņa tā 
iegrima šajā nodarbē, ka tikai pēc brīža pamanīja 
Dalala kundzi no trešā stāva, kas bija atnākusi, lai 
izliktu saulē žāvēties iesālītas citrona mizas�

— Kaut kas ir ieperinājies segās un neļauj man 
naktīs gulēt, — teica Buri Ma� — Jūs kaut ko re-
dzat?

Dalala kundzei patika Buri Ma, reizēm viņa ie-
deva Buri Ma ingvera pastu, ko varēja pievienot 
ragū�

— Es neko neredzu, — pēc kāda laika noteica 
Dalala kundze� Viņai bija caurspīdīgi plakstiņi un 
slaidi, gredzenoti pirksti�

— Tātad tiem ir spārni, — nosprieda Buri Ma� 
Viņa nolika slotu un vēroja aizpeldošos putekļu 
mākoņus� — Tie aizlaižas, pirms paspēju tos iznī-
cināt� Bet paskatieties uz manu muguru� No ko-
dieniem tā droši vien ir gluži sarkana�

Dalala kundze pacēla Buri Ma sari malu� Sari 
bija pašūts no lēta, balta auduma, tērpa malas 
krāsa atgādināja netīru dīķi� Viņa apskatīja ādu 
vietās, ko nesedza blūze� Tāda piegriezuma dari-
nājumi veikalos vairs nebija nopērkami� Tad viņa 
teica:

— Buri Ma, tu visu sadomā�
— Es jums saku, kukaiņi mani noēd dzīvu�

— Tā noteikti ir sviedrene, — Dalala kundze iz-
teica ticamāku skaidrojumu�

Buri Ma pakratīja sari brīvo malu, iegrabējās 
atslēgas� Viņa iebilda:

— Vai nu es nepazīstu sviedreni� Bet tas ir kas 
cits� Neesmu gulējusi trīs, varbūt četras dienas� 
Kurš var saskaitīt? Senāk es gulēju tīrā gultā� Gul-
tasveļa bija no muslīna� Ticat vai ne, mūsu moskī-
tu tīkli bija mīksti kā zīds� Tādu greznību pat sap-
ņos neredzēsit�

— Tiešām pat sapņos neredzēšu, — atkārtoja 
Dalala kundze� Viņa pievēra caurspīdīgos plak-
stus un nopūtās� — Pat sapņos neredzēšu, Buri 
Ma� Es mitinos divās noplukušās istabās kopā ar 
vīru, kurš pārdod tualetes aprīkojumu� 

Dalala kundze aizgriezās, palūkojās uz vienu 
no segām un pārvilka pirkstus šuvei� Pēc tam pa-
jautāja:

— Buri Ma, cik ilgi tu guli tajā gultā?
Buri Ma pielika pirkstu pie lūpām un teica, ka 

neatceras�
— Tad kāpēc tu līdz šim neko neteici? Vai tev 

šķiet, ka nespējam tev sagādāt jaunas segas? Vai 
vaskadrānu? — Dalala kundze izskatījās aizskar-
ta�

— Nevajag, — Buri Ma teica� — Tagad tās ir tīras, 
es tās izdauzīju ar slotu�

— Pat nedomā iebilst, — teica Dalala kundze� — 
Tev vajag jaunu gultu� Segas, spilvenu� Uz ziemas 
pusi arī pārklāju� — Runājot Dalala kundze nepie-
ciešamās lietas skaitīja uz pirkstiem�

— Svētku dienās mēs barojām nabagus, — teica 
Buri Ma� Viņa piepildīja spaini ar oglēm no kau-
dzes jumta otrajā pusē�

— Es aprunāšos ar Dalala kungu, kad viņš pār-
nāks no darba, — Dalala kundze iesaucās, iedama 
lejup pa kāpnēm� — Atnāc pēcpusdienā� Es iedošu 
sālītus gurķīšus un ārstniecisku pulveri mugurai�

— Tā nav sviedrene, — teica Buri Ma�
Lietus sezonā uz ādas tiešām bieži uzradās 

sviedrene� Tomēr Buri Ma labpatika domāt, ka 
kaites, kas dedzināja ādu un šķidriem matiem 
klāto galvu un lika viņai naktīs svaidīties no sāna 
uz sānu, skaidrojums meklējams mazāk acīmre-
dzamā cēlonī�

Buri Ma par to domāja, uzkopdama kāpnes — 
viņa vienmēr virzījās no augšas uz leju� Sāka līt� 
Lietus plakšķēja pret jumtu kā puika pārāk lielās 
iešļūcenēs un ieskaloja Dalala kundzes citronmi-
zas notekā� Kājāmgājēji vēl nebija paspējuši atvērt 
lietussargus, kad lietus jau bija izmērcējis apkak-
li, kabatas un kurpes� Apkaimes namu iemītnieki 
aizvēra čīkstošos slēģus un ar saitēm nostiprināja 
tos pie logu rāmjiem�

Tobrīd Buri Ma bija iegrimusi darbā otrā stāva 
kāpņu laukumiņā� Viņa palūkojās augšup pa kāp-
nēm� Krītošā ūdens trokšņa apdullināta, Buri Ma 
zināja, ka viņas segas tiek sakapātas želejā�

Taču tad viņa atcerējās Dalala kundzes solī-
jumu un turpināja rāmi slaucīt no kāpnēm pu-
tekļus, izsmēķus un ledeņu papīriņus, līdz nonā-
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ca pie pastkastēm lejasstāvā� Lai aizturētu vēju, 
viņa parakājās grozos un izvilka avīzes, ar kurām 
aizbāza rombveida atveres salokāmo vārtu rež-
ģī� Tad uz ogļu spaiņa uzlika vārīties pusdienas, 
liesmas uzturēšanai izmantodama palmlapas vē-
dekli�

Vēlāk, divdesmit minūtes nosnaudusies uz avī-
žu kaudzes, kas bija kļuvusi par viņas pagaidu 
gultu, Buri Ma savā parastajā manierē sakārtoja 
matus, atsēja sari brīvo malu un, kā ierasts, pār-
skaitīja ietaupījumus� Lietus bija aprimis, un pāri 
ielai klājās mango lapu ieskābenā smarža�

Pēcpusdienās Buri Ma mēdza apciemot kai-
miņus� Viņai patika slīdēt no viena mitekļa otrā� 
Savukārt dzīvokļu saimnieki apliecināja, ka vien-
mēr priecājas par viņas apciemojumiem, un dur-
vis aizslēdza tikai uz nakti� Viņi darīja savas ie-
rastās lietas, sabāra bērnus, aplēsa izdevumus vai 
pārskatīja rīsu tīrību� Reizēm viņai piedāvāja tēju 
un cepumus, un viņa palīdzēja bērniem trāpīt 
kauliņus vietējās populārās galda spēles laukuma 
stūros� Viņa zināja, ka uz krēsliem sēdēt nedrīkst, 
notupās durvju ailē vai gaitenī un vēroja žestus 
un izrīkošanos, tāpat kā mēdz ar acīm sekot pil-
sētas satiksmei�

Todien Buri Ma nolēma pieņemt Dalala kun-
dzes ielūgumu� Mugura joprojām sūrstēja, arī pēc 
snaudiena uz avīžu kaudzes, un viņai iepatikās 
doma par sviedrenes pulveri� Viņa paņēma slotu 
— bez tās viņa jutās kā ne savā ādā — un grasījās 
kāpt uz augšstāvu, kad pie vārtiem apstājās rikša�

Bija atbraucis Dalala kungs� Grāmatveža pie-
nākumi gadu gaitā zem viņa acīm bija iezīmēju-
ši violetus puslokus� Tomēr šodien viņa skatiens 
bija možs� Mēles gals dejoja starp zobiem, bet ar 
kājām viņš pieturēja divas keramiskas izlietnes�

— Buri Ma, man tev ir uzdevums� Palīdzi man 
uznest šīs izlietnes�

Viņš piespieda saliktu mutautu pie pieres un 
kakla, pasvieda rikšam monētu un kopā ar Buri 
Ma uznesa izlietnes uz trešo stāvu� Tikai iegājis 
dzīvoklī, viņš Dalala kundzei, Buri Ma un dažiem 
dzīvokļa iemītniekiem paziņoja, ka viņa grāmat-
veža gaitas pie gumijas šļūteņu, cauruļu un vār-
stu vairumtirgotāja ir beigušās� Viņš piebilda, ka 
tirgotājs, kuram bija sakārojies malks svaiga gai-
sa un kura peļņa bija dubultojusies, ver vaļā otru 
filiāli Bardhamānā� Novērtēdams viņa nesavtīgo 
darbu daudzu gadu garumā, tirgotājs bija iecēlis 
Dalala kungu par Koledžstrītas filiāles vadītāju� 
Sajūsmā par tādiem jaunumiem viņš bija nopircis 
divas izlietnes�

— Un kur mēs liksim divas izlietnes divistabu 
dzīvoklī? — Dalala kundze bija neizpratnē� Viņa 
bija ne visai labā omā izmirkušo citronmizu dēļ� 
— Kur tas redzēts! Es gatavoju uz petrolejas plīti-
ņas� Tu atteicies pieslēgt telefonu� Un es joprojām 
neesmu ieraudzījusi ledusskapi, ko man solīji, 
kad apprecējāmies� Vai tu domā, ka divas izliet-
nes var to visu aizstāt?

Strīds bija pietiekami skaļš, lai to varētu dzirdēt 

visā kāpņu telpā līdz pat pastkastēm, un pietie-
kami ilgs, lai tā troksnis apslāpētu nākamo lie-
tus šalti, kas sākās jau pēc tumsas� Un tas neviļus 
ietekmēja pat Buri Ma, kas otro reizi tīrīja kāp-
nes no augšas līdz pašai apakšai, un šī iemesla dēļ 
viņa nestāstīja ne par savām nedienām, ne par la-
bajiem laikiem� Nakti viņa pavadīja avīžu gultā�

Dalalu strīds nebija apdzisis arī nākamajā rītā, 
kad baskājaini strādnieki ieradās pieskrūvēt iz-
lietnes� Nakti nemierīgi nostaigājis šurpu turpu 
pa dzīvokli, Dalala kungs nolēma vienu izlietni 
uzlikt savā dzīvoklī, bet otru — mājas pirmā stāva 
kāpņu laukumiņā�

— Tā katrs varēs to izmantot, — viņš paskaidro-
ja, apstaigādams kaimiņus� 

Mājas iemītnieki bija sajūsmā; daudzus gadus 
viņiem bija nācies mazgāt zobus ar tējas krūzē ie-
lietu ūdeni�

Tikmēr Dalala kungs prātoja: kāpņu telpā ierī-
kota izlietne neapšaubāmi pārsteigs mājas viesus� 
Ja reiz tagad viņš ir vadītāja amatā, nevar zināt, 
kādi cilvēki pie viņa nāks�

Strādnieki darbojās vairākas stundas� Viņi 
staigāja augšup un lejup pa kāpnēm un notiesā-
ja savas pusdienas, notupušies pie margām� Viņi 
dauzīja, kliedza, spļāva un lamājās� Sviedrus no-
slaucīja ar turbāna galiem� Vārdu sakot, todien 
Buri Ma nevarēja sakopt kāpnes�

Neizdomājusi labāku laika pavadīšanas veidu, 
viņa apmetās uz jumta� Buri Ma tekalēja gar pa-
rapetiem, sāni sāpēja pēc nakts, ko viņa bija pava-
dījusi uz avīzēm� Palūkojusies uz horizontu visās 
četrās debespusēs, viņa saplēsa strēmelēs to, kas 
bija palicis pāri no viņas segām, un nolēma ar tām 
vēlāk noslaucīt kāpņu margas�

Vakarpusē iemītnieki sapulcējās, lai novērtē-
tu dienā paveikto� Buri Ma uzstājīgi tika aicinā-
ta noskalot rokas zem ūdens strūklas� Viņa no-
sprauslāja:

— Savulaik mēs baudījām vannu ar ziedlapām 
un rožu eļļu� Ticat vai neticat, jums tāda greznība 
pat sapņos nav rādījusies�

Dalala kungs izrādīja izlietnes iespējas� Viņš 
pilnībā atvēra un aizgrieza katru krānu� Tad viņš 
atvēra abus krānus, lai parādītu ūdens spiediena 
atšķirības� Ja nepieciešams, varēja pacelt nelielu 
sviru starp krāniem, lai ūdens krātos izlietnē�

— Pēdējais modes kliedziens, — noslēgumā at-
zina Dalala kungs�

— Spilgts pārmaiņu apliecinājums, — no balko-
na svarīgi noteica Čaterdži kungs�

Tomēr sievas drīz sāka paust neapmierinātību� 
No rītiem stāvēdamas rindā, lai izmazgātu zo-
bus, viņas kļuva arvien nīgrākas par ilgo gaidīša-
nu, par to, ka katru reizi jānotīra krāni un ka uz 
šaurās izlietnes malas nevar atstāt ziepes un zobu 
pastu� Dalaliem ir pašiem sava izlietne, bet pārē-
jiem ir viena uz visiem?

— Vai tiešām mums nav pa kabatai sagādāt savu 
izlietni, — kādā rītā beidzot neizturēja viena no 
sievietēm�
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— Vai tikai Dalali var labiekārtot šo māju? — cita 
noprasīja�

Paklīda runas: lai pēc strīda salīgtu, Dalala 
kungs sievai bija nopircis divus kilogramus si-
nepju eļļas, kašmira šalli, duci sandalkoka ziepju 
gabalu� Dalala kungs esot pieteicies telefona ierī-
košanai, bet viņa sieva visu dienu to vien darot, 
kā mazgājot rokas izlietnē� It kā ar to nepietiktu, 
nākamajā rītā piebrauca taksis un aizveda Dala-
lus uz Hovra staciju� Viņi bija nolēmuši desmit 
dienas pavadīt Simlā�

— Buri Ma, solījumu neesmu aizmirsusi� Mēs 
tev atvedīsim aitu vilnas segu, kas izgatavota kal-
nos, — Dalala kundze teica caur atvērto takša 
logu� Viņa klēpī turēja ādas somiņu, kas labi sa-
derēja ar tirkīzkrāsas sari malu�

— Mēs atvedīsim divas, — izsaucās Dalala 
kungs, kurš sēdēja blakus sievai un pārbaudīja, 
vai ir kabatā ielicis maku�

No visiem mājas iemītniekiem tikai Buri Ma 
bija iznākusi pie vārtiem, lai aizbraucējiem novē-
lētu laimīgu ceļu�

Līdzko Dalali bija prom, sievas ķērās pie re-
montdarbu plānu īstenošanas� Viena izlēma kāzu 
rokassprādzi apmainīt pret balto krāsu kāpņu 
telpas sienām� Cita ieķīlāja šujmašīnu un paaici-
nāja dezinficētāju� Trešā juvelierim atdeva sudra-
ba pudiņa trauciņus, lai nokrāsotu slēģus dzel-
tenus�

Strādnieki rosījās mājā dienu un nakti� Lai ne-
maisītos pa kājām, Buri Ma pārvācās uz jumtu� 
Caur vārtiem staigāja daudz cilvēku, vēl citi drūz-
mējās šķērsielā, un nebija nekādas jēgas censties 
viņus uzraudzīt�

Pēc dažām dienām Buri Ma uz jumtu pārne-
sa arī grozus un plītiņu, uz kuras viņa gatavoja 
ēdienu� Izlietne viņai nebija vajadzīga, jo viņa va-
rēja, kā ierasts, mazgāties ar ūdeni no tvertnes� 
Viņa joprojām grasījās ar segu strēmelēm notīrīt 
kāpņu margas� Un viņa turpināja gulēt uz avīzēm�

Atkal sākās lietus� Zem tekošas nojumes Buri 
Ma ap galvu bija aplikusi laikrakstu un notupu-
sies vēroja, kā skudras ierindā tekalē pa veļas stri-
ķi, žokļos nesdamas olas� Mitrs vējš glāstīja viņas 
muguru� Avīžu krājumi bija gandrīz galā�

Rīti bija gari, dienas — vēl garākas� Buri Ma bija 
aizmirsusi, kad pēdējoreiz dzērusi tēju� Viņa vairs 
neatsauca atmiņā ne likstas, ne labos laikos, bet 
domāja vienīgi par to, kad atgriezīsies Dalali un 
atvedīs jauno gultu�

Uz jumta viņu pārņēma nemiers, un, lai izkus-
tētos, Buri Ma pēcpusdienās apstaigāja tuvāko 
apkaimi� Nesdama rokās slotu, ar laikrakstu tinti 
notašķītajā sari viņa klīda pa tirgus laukumiem 
un tērēja ietaupījumus sīkiem iepriecinājumiem: 
vienu dienu viņa iegādājās uzpūsto rīsu paciņu, 
citā — dažus Indijas riekstus, vēl citā — glāzi cu-
kurniedru sulas� Reiz viņa nokļuva līdz grāmatu 
bodēm Koledžstrītā� Nākamajā dienā viņa aiz-
klīda vēl tālāk — līdz produktu tirgum Bouba-
zāra rajonā� Tur viņa apstājusies pārlūkoja letes 

ar džekfrūtiem un hurmām, kad piepeši juta, ka 
kaut kas parausta sari malu� Paskatījusies lejup, 
viņa pamanīja, ka vairs nav ne atlikušo ietaupīju-
mu, ne lādīšu atslēgu�

Kad todien Buri Ma atgriezās pie kāpņu telpas 
vārtiem, viņu sagaidīja mājas iemītnieki� Kāpņu 
telpu piepildīja nikni izsaucieni, kas atkārtoja 
vienu un to pašu ziņu: kāpņu izlietne ir nozag-
ta� Nesen nokrāsotajā sienā bija milzīgs caurums, 
no kura vīdēja plastmasas caurules un šļūtenes� 
Kāpņu laukumiņā mētājās apmetuma gabali� Buri 
Ma ciešāk ieķērās savā slotā un neko neteica�

Vilšanās pārņemti, iemītnieki gandrīz vai uz-
nesa Buri Ma uz jumtu, kur viņi to nolika vienā 
veļas striķa pusē un sāka uz Buri Ma kliegt no 
otras puses�

— Tā visa ir viņas vaina, — viens no viņiem iz-
saucās, rādīdams uz Buri Ma� — Viņa uzvedināja 
zagļus� Kur viņa bija, kad vajadzēja apsargāt ie-
eju?

— Jau neskaitāmas dienas viņa klīst pa ielām un 
runā ar svešiniekiem, — ziņoja cits�

— Mēs dalījāmies ar oglēm, devām viņai pa-
jumti� Kā viņa varēja tik zemiski mūs nodot? — 
gribēja zināt trešais�

Lai gan neviens nebija tieši uzrunājis Buri Ma, 
viņa atbildēja:

— Ticiet man, es neesmu neko teikusi zagļiem�
— Mēs jau gadiem ilgi klausāmies tavos melos, 

— paziņoja mājas iemītnieki� — Un tu domā, ka 
tagad mēs tev ticēsim?

Apsūdzības nerima� Kā viņi paskaidros zādzī-
bu Dalaliem? Beigu beigās viņi nolēma lūgt pa-
domu Čaterdži kungam, kurš sēdēja uz balkona 
un vēroja satiksmes sastrēgumu�

Kāds no otrā stāva iemītniekiem teica:
— Buri Ma vainas dēļ mūsu māja vairs nav dro-

ša� Mums taču pieder vērtīgas lietas� Misri atrait-
nei, kas dzīvo viena, ir telefons� Kā mums rīko-
ties?

Čaterdži kungs viņus uzklausīja� Pārdomā-
dams dzirdēto, viņš pielaboja ap pleciem aplikto 
šalli un palūkojās uz bambusu audzi ap balkonu� 
Aiz muguras vīdošie slēģi, kas, cik vien Čaterdži 
kungs spēja atcerēties, vienmēr bija nekrāsoti, ta-
gad laistījās dzeltenā krāsā� Beidzot viņš teica:

— Dzīve Buri Ma nav žēlojusi� Bet tas nav ne-
kāds jaunums� Toties mūsu māja ir mainījusies� 
Un tādai ēkai vajag īstu šveicaru�

To padzirdējuši, mājas iemītnieki Buri Ma spai-
ni un lupatas, grozus un slotu nometa lejup pa 
kāpnēm līdz pastkastēm� Tad pa vārtiem visu iz-
svieda uz ielas� Pēc tam uz ielas viņi izgrūda arī 
pašu Buri Ma un dega nepacietībā uzmeklēt īstu 
šveicaru�

No visām lietām Buri Ma paturēja tikai slotu�
— Ticiet man, ticiet, — viņa aiziedama vēlreiz 

noteica�
Viņa paraustīja sari malu, bet nekas neiegrabē-

jās� Ê
No angļu valodas tulkojis Jānis Vādons
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Vasaras saule šķita salta, un Rīgas ielas tai 
otrdienā bija tukšas� Parasti es izlaidu rīta sa-
tikšanos ar pārējiem tūristiem� Vairums no vi-
ņiem bija pensionāri, izņemot vienu vīrieti un 
sievieti, kuri, tāpat kā es, ceļoja vienatnē� Viņi 
bija vismaz divreiz vecāki par mani, pārkāpuši 
četrdesmit gadu slieksnim� Vīrietis, uz mani ska-
tīdamies, pārāk uzkrītoši smaidīja, bet sieviete 
atraidīja manus un arī visu citu mēģinājumus 
ar viņu runāt� Mani piesaistīja viņas savrupī-
ba, lūpas, kas nesmaidīja� Kādu vakaru dzirdēju 
viņu blakus numurā kliedzam� Nav brīnums� Šo 
braucienu uz padomju laika Latviju varēja pielī-
dzināt atvaļinājumam policijas pavadībā un sa-
slēgtam rokudzelžos� Toreiz, septiņdesmitajos 
jeb PSRS «stagnācijas» gados, izciesto grūti dē-
vēt par tūrismu�

Saule bija auksta, ielas tukšas� Viesnīcas Lat-
vija foajē pakluss� Tās stikla ārsienas solīja caur-
spīdīgumu, bet reģistratūras darbinieki bija 
aizslēgtām sejām� Tumšie koka paneļi atspīdē-
ja kā vaskots linolejs� Torīt griesti šķita zemāki 
nekā parasti� Atvērās lifta durvis, un es nestei-
dzīgā solī devos pie pusaplī stāvošajiem tūris-
tiem, saviem septiņdesmitgadīgajiem līdzbrau-
cējiem� Mūsu gids baltvācietis planšeti turēja 
tik saspringti, it kā vēstures nasta viņu kuru kat-
ru brīdi varētu pārplēst uz pusēm� Parasti gida 
klāstīto rīta norādījumu laikā es slīdēju visiem 
garām un devos savās gaitās, lai gan zināju, ka 
viņam tas sagādā nepatikšanas ar vietējām varas 
iestādēm�

Šoreiz vecais vīrs raudāja� Viņa plakstiņi bija 

sasārtuši, un maisiņi zem acīm trīcēja kā želeja� 
Izlēmu pārmaiņas pēc būt jauka un atmetos uz 
ādas dīvāna turpat netālu, ļaujot kleitai atsegt 
izstieptās kājas — pilnīgi noteikti to nosodīja 
visi, izņemot vientuļo ceļotāju�

No mūsu grupas kāds bija izdarījis pašnā-
vību� Tā izrādījās īgnā sieviete, kuru dzirdēju 
kliedzam 1210� numurā, blakus manai istabai� 
Gidam bija nācies viņu identificēt, lai gan viņš 
sievieti tikpat kā nepazina� Viņš ar rokas kustību 
atdarināja vēnu pārgriešanu� Ja kāds ko zina par 
mirušo, lūdzu, runājiet!

Es pieslējos kājās, un veco cilvēku bariņš kopā 
ar vientuļo vīrieti pagriezās un pievērsa skatie-
nus man� Viegli pakratīju galvu, lai norādītu, ka 
man nekā sakāma nav� Kāpēc pieminēt kliegša-
nu, sarunu pie brokastīm? Sirma dāma neglītā 
sinepju krāsas kleitā pastiepās un pieskārās gida 
nodilušajam plecam� «Viņa nebija pārāk drau-
dzīga,» viņa teica, ar to domājot mirušo sievieti, 
lai gan tā varēju būt arī es� 

«Šķiet, ka viņa bija no Čikāgas,» viens bilda 
trīsošā balsī, «vai arī no Kalamazū?»

Kāds precēts pāris teica, ka pazīstot visus Ka-
lamazū latviešus un mirušās starp tiem neesot�

Vēroju grumbām klātos cilvēkus� Aizgājēja 
konsekventi bija atraidījusi mūsu sveicienus un 
kompāniju� Man bija 21 gads, es nezināju ne vi-
ņas vārdu, ne to, kas viņa bija un kā dzīvoja, bet 
nekad neaizmirsīšu, kur un kā viņa pati izbeidza 
dzīvi tajā drūmajā vasaras otrdienā, tālajā Rīgā, 
Ļaunās komunisma impērijas laikos� 

Pametu viesnīcas nomāktību un devos ārā� 
Saule atdūrās pret sarkano Ļeņina statuju ar iz-
stiepto roku un meta krasas ēnas uz trotuāra 
līdzās mūsu ekskursiju autobusam� Bija ieplā-
nots vistu paraugfermas apmeklējums� Aiz līdz-
jūtības pret satraukto, pat sērojošo gidu varbūt 
būtu pievienojusies braucienam un aiztaupījusi 
viņam manas prombūtnes dēļ radītās nepatik-
šanas, diemžēl iepriekš jau biju norunājusi citu 
tikšanos� Piekritusi atdot savas džinsas otrās 
pakāpes brālēnam, lai, ignorējot ārzemju tūris-
tiem noteiktos ierobežojumus, viņš ar savu veco 
žiguli mani slepus izvestu no pilsētas�

«Tu neesi ārzemniece,» brālēns sacīja, «šī ir 
tava dzimtene�» 

Līdz šim nekad nebiju viņu satikusi� Viņš sta-
roja aiz prieka, ka varēs iemainīt vērtīgu Rietu-
mu preci pret vairākiem kilogramiem desu, teā-
tra biļetēm vai automašīnas detaļām�

Tobrīd Latvijā biju pavadījusi tikai divas die-
nas� «Šī nav mana dzimtene,» atbildēju� Es ne-
piedzimu Latvijā� Kara laikā to steigā nepametu, 
kā mani vecāki un mirusī sieviete� Labprāt brā-
lēnam parādītu savu Kanādas pasi, lai pierādītu, 
ka neesmu latviete, taču tādiem tūristiem kā es 
pēc ierašanās pases lika atdot, un tā glabājās ie-
slēgta viesnīcas reģistratūras seifā�

 «Tavi vecāki ir latvieši, tev ir latviešu vārds, tu 
runā latviski, tev ir latviešu asinis,» mans brā-
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Uz ko viņa 
kliedza? 
Uz sevi? Uz 
totalitāro 
valsti, kurā 
atradāmies? 
Uz vēsturi?

lēns teica, modri skatoties apkārt, vai kāds ne-
klausās� Mēs bijām parkā� Runāja, ka viesnīcā 
noklausoties sarunas�

Kā gan asinīm varētu būt tautība? Vai mirusī 
sieviete lūkojās uz sarkano šķidrumu, kas plū-
da no rokām, un domāja par to, cik latviskas vai 
amerikāniskas ir viņas asinis? 

Viņa bija krietni nopūlējusies, lai sevi no-
galinātu tieši Rīgā: pieteikusies vīzām tur, kur 
nu viņa dzīvoja (Viskonsinā? Vaiomingā?); ie-
sniegusi pareizā izmēra pases fotogrāfijas; nī-
kusi bezmiegā garajā lidojumā uz Helsinkiem; 
pārcietusi nakti somu viesnīcā bez ērtībām; uz 
viļņu mētātā prāmja līdz Igaunijai mocījusies 
ar sliktu dūšu; nikni raudzījusies uz bruņota-
jiem padomju robežsargiem, kas pārmeklēja vi-
ņas kapitālistisko apakšveļu; sēžot man blakus 
autobusā, savu rokassomiņu turējusi sažņaug-
tu; strīdējusies ar reģistratoriem, kad tie ieslē-
dza viņas pasi seifā� Kad izkāpām divpadsmita-
jā stāvā, redzēju, kā viņa draudīgi pavicina sava 
numura atslēgu durvju sardzes jeb pitbulterjera 
lomu ieņēmušās matronas priekšā, kura bija iz-
vietota tieši pie lifta� (Katrā no viesnīcas Latvija 
daudzajiem stāviem bija ierīkota vienkārša no-
vērošanas sistēma, ko uzmanīja miesās apjomī-
ga sieviete pie dežuranta galda� Pēdējā stāvā, kā 
baumoja, VDK kontrolēja vadības pultis, lai no-
klausītos sarunas mūsu numuros�)

Pēc visām šīm pūlēm, kādas bija jāvelta, lai te 
ierastos, — ko domāja drīz par pašnāvnieci kļu-
vusī, izstiepusies uz plānā gultas matrača un lū-
kojoties sava spartiskā viesnīcas numura gries-
tos? Uz ko viņa kliedza? Uz sevi? Uz totalitāro 
valsti, kurā atradāmies? Uz vēsturi?

Vai ar viņu kopā bija vēl kāds?
Ārā, autostāvvietā, tai aukstajā vasaras dienā 

ierūcās ekskursiju autobusa motors, izspļau-
dams tumšus benzīna mutuļus� Saulē nācās sa-
miegt acis� Kad tūristu grupa iznāca no viesnī-
cas, sirmā dāma bija ieķērusies vientuļā vīrieša 
elkonī� Viņš palīdzēja viņai iekāpt autobusā, tad 
pamāja ar bārdu manā virzienā� «Brauksi?» viņš 
nozibināja zobus� «Bez tevis ir garlaicīgi!» Viņš 
bija no Kalifornijas un nēsāja laulības gredze-
nu� Man glaimoja pusmūža vīrieša uzmanība, 
bet aizvainoja viņa pārliecība, ka man tā varētu 
glaimot�

«Pietaupi man sēdvietu,» es teicu� Aši palūko-
jos pāri ielai, vai otrās pakāpes brālēns man jau 
māj no savas automašīnas� Vēl ne�

Padomju Savienības viesiem nācās ievērot or-
ganizācijas Intūrists sastādīto ikdienas program-
mu� Intūrista pārstāvji nekaunīgi ignorēja faktu, 
ka vairums latviešu ceļotāju, kas uzdrošinā-
jās šķērsot padomju robežu, tiecās satikt gadu 
desmitiem neredzētus ģimenes locekļus un tos 
neinteresēja kolektīvo saimniecību «brīnišķī-
gie sasniegumi»� Gribējām to vai ne, mums lika 
braukt uz kādreizējās koncentrācijas nometnes 
vietu, apmeklēt depresīvu ērģeļmūzikas koncer-

tu katedrālē, klausīties monotonu lekciju slave-
no rakstnieku piejūras mājā� 

Vai piedalīties tā sauktajā banketā restorā-
nā Sēnīte, kur mūs, «pagrimušos rietumniekus», 
ielaida vietējiem pa priekšu� Savukārt tie bur-
tiski kāvās cits ar citu, lai varētu tikt vispirms 
līdz durvju sargam, piekukuļot to un tad sēdēt 
pie galda milzu alai līdzīgajā restorāna zālē, kur 
visu noteica saīguši viesmīļi� Par viesmīļiem gan 
viņus diez vai varēja saukt� Viņi stāvēja atstatus 
un krietnu brīdi nogaidīja, lai skaidri parādītu, 
ka te, starp biedriem, nekāda «apkalpošana» ne-
pastāv� Kad simtreiz bija pārlasīta ēdienkarte un 
mēģināts pasūtīt šniceli, lasi vai bifšteku, viņi 
pavīpsnāja un sacīja, ka nekas nav pieejams� Vēl 
pēc bezdievīgi ilga laika sprīža viesmīlis šķērso-
ja tukšo restorānu un nosvieda apmeklētājam 
priekšā šķīvi ar vienu nomācoši pelēku vistas 
stilbiņu un tikpat pelēku, vārītu kartupeli� Tā 
bija parodija par smalkām vakariņām�

Mirusī sieviete no restorāna murgainā ap-
meklējuma bija atbrīvota� 

Viņa bija piedzimusi Latvijā� Vai viņa bija plā-
nojusi nomirt dzimtajā Rīgā četrdesmit ar plus 
gadu vecumā? Vai arī bija konkrēts brīdis, kurā 
viņa izlēma: ja notiek x, pārgriez vēnas, ja notiek 
y, nedari to?

Pavecais ekskursiju gids mīņājās pie autobu-
sa durvīm, atzīmējot sarakstā mūsu vārdus� No 
viņa raibajiem vaigiem dīga sīki, balti rugāji� 
Viņš joprojām bija pārdzīvotā iespaidā� «Tas bija 
briesmīgi,» viņš teica, «mani aizveda uz viņas 
numuru� Gulta vēl nebija novākta� Tie pleķi… 
Un visur bija nauda, visās valūtās, banknotes iz-
mētātas visapkārt�» 

Kamēr dīdījos uz ietves, jutu, ka viņš cenšas 
pievērst manu uzmanību� Es jau biju izlaidusi 
Etnogrāfiskā muzeja apmeklējumu� Ja nepievie-
notos arī šai ekskursijai, Intūrista pārstāvji viņu 
norātu, draudētu nākamreiz nepiešķirt vīzu, ie-
robežot ekskursiju vadīšanu�

«Nāku,» es sacīju� Viņš atviegloti atzīmēja 
manu vārdu un iekāpa autobusā� Šoferis iesau-
cās «braucam», un es tikmēr ātri šķērsoju ielu� 
Autobusa durvis ar svilpojošu skaņu aizvērās, 
un tas izkustējās no vietas� Gids satracināts 
dauzīja dūri pa stiklu, un es jutu, ka vīrietis no 
Kalifornijas caur logu pēta, kā pland mani svār-
ki� Brālēna automašīna jau bija piestājusi ielas 
malā� 

#
Es lasu franču romānu, kas sākas ar pašnāvību 

(Patrika Modiano Medusmēnesi) � Izrādās, bojāgā-
jusī sieviete ir galvenā varoņa paziņa, un atliku-
šajā romāna daļā seko romantisks stāsts�

Rīgā mirusī sieviete, kura, sažņaugusi savu 
rokassomiņu, autobusā no Tallinas bija sēdējusi 
man līdzās, aizvien ir neatminēta mīkla� Varbūt 
viņa man teica, kā viņu sauc? Vai nebija Renā-
te? Lara? Domās atgriežos smacīgajā autobusā, 
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garām viņas stingajam profilam raugos uz Bal-
tijas ainavu aiz loga un nejauši dzirdu, kā vīrie-
tis sēdvietā aiz mums pļāpā par savām divām 
sievām: to, kuru viņš apprecējis Amerikā, un 
to, kuru tūlīt atkal satiks, to, kuru patiešām mīl 
un kuru viņam pirms kādiem trīsdesmit gadiem 
nācies atstāt Latvijā� Varbūt Renāte ļoti gribēja 
kādu satikt un slepus ieveda dolārus un Vāci-
jas markas, ko atdot savai sen zaudētajai mātei, 
tēvam, labākajai draudzenei no piektās klases? 
Varbūt viņa sapņoja par pateicības asarām? Ja x, 
tad…

Atšķirībā no franču romāna es nevaru sace-
rēt brīnumainu stāstu par šo sievieti pirms viņas 
spertā izmisuma soļa� Kaut varētu! Vēlētos, kaut 
būtu viņu satikusi, ceļojot ar autostopu Viskon-
sinā vai Vaiomingā� Viņa būtu mani aizvedusi 
pie sevis uz mājām, kur kopā ar savu amerikāņu 
vīru, kurš joko par viņas latvietes akcentu, būtu 
cienājusi mani ar hamburgeriem� 

Nekad neesmu bijusi ne Viskonsinā, ne Vaio-
mingā, un varbūt viņa bija no Aiovas� Nezinu, 
kāda bija Renātes vai Laras dzīve, vai viņas bērni 
viņu ienīda un vai viņai vispār bija bērni� Varbūt 
viņai bija suns, vārdā Rojs, krancis, kurš nomira, 
un viņa līdz ar tā nāvi zaudēja jebkādu iemeslu 
dzīvot� Varbūt viņa bija parādu piedzinēja, kas 
izlika cilvēkus no mājām� Varbūt tāpēc viņai bija 
tik sakniebtas lūpas� Kliegt tukšumā, izsvaidīt 
naudu savā numurā ir grandioza dusmu izlāde, 
neapvaldīta rīcība, it īpaši laikā, kad mēs, tūristi, 
ārzemju valūtu nedrīkstējām Padomju Savienī-
bā atstāt� Par katru dolāru, šiliņu vai kronu bija 
jāatskaitās, citādi draudēja bargi sodi� 

Es arī dusmās esmu svaidījusies ar dažādiem 
priekšmetiem� Reiz vīram iemetu ar miniatūru 
viskija pudelīti� Citreiz mani par nepaklausī-
bu izraidīja no mēģinājuma, un, pametot telpu, 
es aizsviedu savas lugas eksemplāru pa gai-
su� Mana darba piecdesmit lapas uzlidoja līdz 
griestiem, mirkli noturējās gaisā, tad piezemējās 
uz galdiem un grīdas� Tas sniedza lielu gandarī-
jumu un visam pielika punktu� 

#
Viesnīca Latvija joprojām ir viena no Rīgas 

centra enkurvietām� Kopš tās sievietes nāves 
neskaitāmi viesi ir apmetušies tai pašā viesnīcas 
istabā un izvākušies no tās� Dažkārt sievietes 
rēga dēļ viesi piepeši izjutuši neparastu niknu-
mu, bijuši pārliecināti, ka visa pasaule nostā-
jusies pret viņiem� Aizvadījuši bezmiega nakti, 
viesi pameta 1210� numuru ar neskaidru nodo-
mu sūdzēties reģistratūrā, bet nekad to neizda-
rīja� Gaistoša savādība�

Pēc 29 gadiem, kad viesnīcas numurā noteikti 
izlīmētas jaunas tapetes, es dzīvoju Rīgā ar vīru 
un bērniem� Ir 2006� gads, PSRS sabrukusi, un 
apritē dolāri un eiro� Latvija pievienojās par Ei-
ropas Savienību dēvētajam valdzinošajam tautu 
klubam�

Biju pilnīgi aizmirsusi par Renāti vai Laru līdz 
kādam siltas saules pārņemtam vasaras rītam, 
kad Rīgā otrreiz mēģināja sarīkot Baltijas praida 
gājienu un ielās valdīja saspīlēta gaisotne�

Vietā, kur es reiz vilcinājos iekāpt dunošā 
ekskursiju autobusā, policija negribīgi centās 
apvaldīt nekontrolējamu pūli� Spalgi kliedzo-
ša sieviete vicināja krustu� Kad spraucos ga-
rām protestētājiem, daži mani aplaistīja ar svē-
to ūdeni, ja nu gadījumā esmu homoseksuāla� 
Taču es pievienojos praidam kā sabiedrotā� Rī-
gas dome aizliedza gājienu parkā, un tā vietā 
tika rīkota konference telpās� Pēc 29 gadiem pir-
mo reizi iegāju tās pašas viesnīcas ēkā� 

Reģistratūras personāls vairs nekonfiscē-
ja manu pasi, tomēr viņu sejas bija saspringtas� 
Nebūdami apmācīti uzņemt sociālā taisnīgu-
ma cīnītājus, viņi deva priekšroku skaļiem tū-
ristiem no kruīza kuģiem� Vestibila griesti aiz-
vien šķita atrodamies pārāk tuvu manai galvai, 
un nospiedošā sajūta iespēra kā zibens� Atmiņā 
uzausa sen aizmirstais — pārbiedētais gids, kurš 
droši vien jau miris, glūnīgais kalifornietis, arī 
mans otrās pakāpes brālēns un viņa sprauslājo-
šā automašīna�

Tomēr galvenokārt es atcerējos viņu�
Pa viesnīcas lokveida trepēm kāpjot augšup 

uz konferencei piešķirto tukšo telpu, atgriezās 
septiņdesmito gadu beigu gaisotne, vispārējas 
apspiestības aromāts, pārsātinātā, smacējošā sa-
jūta, ka tevi novēro, neliek mierā un ierobežo� 
Tikai nu tā bija tagadne� 

Nopētīju pulciņu ar citiem praida labvēļiem, 
daudziem heteroseksuāliem, kāda biju arī es� 
Mūs visus bija šokējusi sadzīšana viesnīcā, var-
darbības draudi, bailes par turpmāko� Stāvējām, 
bezpalīdzības pārņemti, līdzinoties pilnīgi iz- 
žmiegtām, pie veļas žāvētāja sienām pielipušām 
zeķēm� Saskaitīju mazāk par divpadsmit vietē-
jiem, kuri bija atklāti homoseksuāļi� Drosmi-
nieki� Elfam līdzīgais frizieris, tērpies pievilcī-
gā vestē ar mākslīgās kažokādas oderi, sēdēja 
uz grīdas un bija sadevies rokās ar savu draugu� 
Lesbiete, personiskās izaugsmes trenere, bija 
saģērbusies kā klauns, lai mūs visus uzmundri-
nātu� 

Piepeši zvanīja telefons� Pēc dievkalpojuma 
par godu praidam draudze un tās puiciskais lu-
terāņu mācītājs, kurš nesen bija atzinies, ka ir 
gejs, tikuši apmētāti ar cilvēku izkārnījumiem� 
Konferenču zāle pieklusa� Tā klusēja apklusinā-
tie�

Es aizbēgu� Jo mani sauca viņa�
Izkāpu no lifta divpadsmitajā stāvā� Kristie-

šu klaigas uz ielas nebija dzirdamas� Uz mani ar 
niknu skatu vairs neraudzījās neviena niknam 
pitbulterjeram līdzīga matrona� Gaitenis bija 
tukšs� Ieklāti jauni paklāji� Ļoti vēlējos piespiest 
ausi 1210� numura durvīm, it kā viņa joprojām 
būtu turpat, sarunātos ar sevi, šķirotu un pār-
skaitītu valūtu, apsvērtu x un y, atvāztu nagu 

Baņuta Rubessproza Kod mēlē



19
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nomētātais 
mācītājs drīz 
pametīs tiem 
nepanesamo 
dzīvi Latvijā

šķērītes, ar pirkstu pieskaroties zilajai vēnai uz 
rokas� 

Gaiteņa galā stāvēja fotogrāfs, notēmējis sma-
go kameru uz divpadsmit stāvus zemāk esošo 
ielu� Aprauti samājāmies ar galvām, kā latvie-
šiem raksturīgi, un es nostājos viņam līdzās, lai 
paskatītos uz protestētājiem� Kaut ko nomur-
mināju par «idiotiem», un viņš atmurmināja, ka 
homoseksuāļu praids ievests no Rietumiem un 
«man nekas nav pret gejiem, bet kāpēc viņiem 
jālien visiem acīs»? Viņa attieksme mani nomā-
ca, un es apklusu� Mēs nezinājām, ka lesbiete 
klauna kostīmā, elfiskais frizieris un ar sūdiem 
nomētātais mācītājs drīz pametīs tiem nepane-
samo dzīvi Latvijā�

Tālu lejā  — pilna ietve ar dusmīgiem cilvē-
kiem� Pirms trīsdesmit gadiem tā bija tukša� To-
laik neviens ne pret ko neuzdrošinājās protestēt� 
Otrās pakāpes brālēns iečukstēja man ausī, cik 
padomju valstī maksā apavi, jo, nosaucot cenu 
atklāti un skaļi, viņš varētu zaudēt darbu� Tagad 
varēja teikt jebko� Un homofobiskajā pūlī kāda 
sieviete ar izplūdušu skropstu tušu auroja, žes-
tikulējot ar krustu līdzīgi krustnesim� Man viņas 
iznīcinošā ticība bija neizdibināma, tikpat neiz-
dibināma kā sieviete, kas šķērsoja puspasauli, 
lai padarītu sev galu�

Fotogrāfs atkal un atkal klikšķināja� Tāpat kā 
es, viņš svīda; vēders vēlās pāri jostai, nostiep-
dams viņa Adidas krekliņa violeto neilonu� Es 
alku iesākt sarunu� Tā ļoti ikdienišķi, ar «es reiz 
te biju apmetusies, sen atpakaļ, septiņdesmita-
jos gados, tieši šajā stāvā»�

Viņš, iespējams, mani vispirms nopētījis, no-
vērstos no loga� «Mana tante šajā viesnīcā pada-
rīja sev galu,» viņš atbildētu un izbaudītu manu 
šoku� «Nekad viņu tā arī nesatiku� Viņi aizbēga 
no dzimtenes, kad mana mamma bija zīdainis� 
Tante atgriezās kā tūriste, bet tolaik tikties ar 
ārzemniekiem nebija saprātīgi� Mamma izlēma, 
ka labāk viņu nesatikt� Izlikās nezinām, ka viņas 
māsa ir atbraukusi� Vienalga, varas iestādes aiz-
vilka manu māti uz morgu, prasīja, ko darīt ar 
līķi� Viņai nācās piekukuļot piecus cilvēkus, lai 
māsu pienācīgi apbedītu�»

Tas nu gan būtu atklājums! Es rūpīgi nopētītu 
viņa sviedraini spīdošo seju — vai viņš līdzinās 
mirušajai sievietei? Tās sakniebtās lūpas? Vai es 
maz atceros, kā viņa izskatījās?

 Cieņas pēc ieturētu pauzi, tad pajautātu: «To 
naudu jums atdeva?»

«Kādu naudu?»
«Ak, nekas�»
Ja vien dzīve patiesi sniegtu tik satriecošu 

skaidrību� Tās vietā fotogrāfs klusi ķimerējās ap 
tālummaiņas objektīvu, kamēr es bildu ko līdzī-
gu «nu tad labi» vai «līdz vēlākam»� Devos at-
pakaļ pa klusinošajiem paklājiem, ar pirkstiem 
pārbraucu 1210� numura durvīm� Nošvīkstēja 
lifta atvere, un es atstāju viesnīcu pa sānu ieeju 
— to, kuru izmanto ielasmeitas un slavenības�

Nekad nekas nav skaidrs�

#
Vienu sarunu ar viņu es atceros� 
Septiņdesmitajos gados brokastis viesnīcā 

Latvija viesiem pasniedza pie atsevišķiem gal-
diem� Pirmajā dienā saņēmām blīvu biezpiena 
piku ar skābo krējumu, kam bija pārkaisīti cie-
ti cukurgraudiņi� Citurīt — marinētu siļķi šķē-
lēs� Bet todien man priekšā bija nolikts šķīvis ar 
gaļu, kādu nekad nebiju ēdusi� 

«Tā ir mēle,» teica pie blakus galda sēdošā sie-
viete� Viņa ar patiku nopūtās� «Tik sen neesmu 
to ēdusi�» 

Sievietes runīgums mani pārsteidza� Vēl kopš 
brīža, kad mūsu tūristu grupa sapulcējās Ņu-
jorkā, viņa bija izturējusies vēsi� Ievēroju kādu 
viesmīli noklausāmies� Bakstīju pelēko gabalu 
ar dakšiņu� 

«Kā gāja Brīvdabas muzejā?» jautāju sievietei� 
Biju izlaidusi vakardienas ekskursiju, lai pir-

moreiz satiktu savas ģimenes locekļus, kuri 
dzīvoja Latvijā� Tas nebija vienkārši� Tikšanās 
ar mani varēja piesaistīt nevēlamu uzmanību, 
izraisīt pat sankcijas: viņu telefonu varētu no-
klausīties, liegt paaugstinājumu amatā� Daži ra-
dinieki atteicās no jebkāda kontakta� Citi riskē-
ja, atvairot domas par iespējamajām sekām�

«Brīvdabas muzejā? Nebija ne vainas,» kaimi-
ņiene ar baudu iegrieza bālajā gaļā� Viņas sejā 
ielija sārtums� «Pēc ekskursijas aizgāju uz Ma-
rijas ielu, zem jaunajiem kungiem tā saucas Su-
vorova iela� Atradu dzīvokli, kurā mitinājāmies, 
kad biju maza� Daļa manas ģimenes aizvien tur 
dzīvo�»

«Jauki, ka tā,» es muļķīgi noteicu�
«Tiešām?» sieviete brīdi pakošļāja, tad atsā-

ka� «Pieklauvēju, bet neviena nebija mājās, tāpēc 
atstāju zīmīti�» Tad viņas seja satumsa un viņa 
durstīja ar dakšu šķīvi, kā aizrautīgi ar kādu 
strīdēdamās� «Viņi domā, ka mēs, rietumnieki, 
esam taisīti no naudas�» Viņa ātri tika galā ar 
savu porciju, tad uzmeta acis manai: «Ņem un 
ēd� Kod mēlē� Ļaudis te ir izsalkuši�»

Protams, es zināju par pārtikas deficītu: kurš 
gan varētu neievērot pārgurušās sejas rindās 
pie veikaliem ar uzrakstiem «Gaļa», «Olas» vai 
«Piens»� Visi runāja, ka par rubļiem neko nevar 
nopirkt� 

Viesmīlis manī noraudzījās tik cieši, ka es sa-
jutu naidu� Izlikos, ka tas mani neskar, un ap-
ziedu rudzu maizes šķēli ar sviestu, izmantojot 
visu dzelteno piku� Bet plakanajam ovālam uz 
šķīvja nespēju saņemties� Atdevu to saīgušajai 
kaimiņienei� Viņa pateicās un nosauca savu vār-
du� Laikam Renāte� Vai Lara� Nazim un dakši-
ņai šķindot pret šķīvi, viņa kāri ķērās klāt manai 
mēlei� Ê

No angļu valodas tulkojusi Ieva Ķilla

Baņuta Rubessproza Kod mēlē
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TRIMDAS BALTIEŠU PROZA

Antans Šķēma

Viņpus 
Nemunas
Stāsts

Lietuviešu rakstnieka Antana Šķēmas (1911—
1961) mūža atslēgas vārds ir «emigrants», jo 27 
gadus no savas dzīves viņš pavadīja ārzemēs. 
Pirmie bērnības gadi aizritēja Lodzā (Polijā), 
kur līdz Pirmā pasaules kara sākumam strādāja 
viņa tēvs, abi vecāki bija skolotāji. Kara laikā 
ģimene apmetās Voroņežā (Krievijā), bet pēc 
boļševiku apvērsuma pārcēlās uz Ukrainu. 
Lietuvā Šķēmas atgriezās 1921. gadā. 
1929. gadā Antans iestājās Lietuvas 
Universitātes Medicīnas fakultātē Kauņā un tad 
arī debitēja literatūrā ar stāstu Bailes (Baimė). 
1931. gadā pārgāja studēt uz Tiesībzinātņu 
fakultāti, taču interese par teātra mākslu 
izrādījās spēcīgāka. 1935. gadā Šķēma sāka 
darboties teātra studijā un aizsāktās studijas 
universitātē tā arī nepabeidza, saistoties ar 
vairākiem profesionāliem teātriem. 
1944. gadā, tuvojoties otrajai padomju 
okupācijai, viņš kopā ar sievu un meitu 
devās emigrācijā un vispirms nonāca Vācijā, 
pārvietoto personu nometnē, vēlāk izceļoja uz 
ASV. 
Emigrācijā nācās aizmirst Lietuvā iegūto 
aktiera profesiju, pelnīt dienišķo maizi kā 
strādniekam, viesnīcas lifta operatoram, taču 
brīvo laiku viņš veltīja jaunradei, rakstot prozu 
un lugas. Šķēmas romāns Baltā drāna (Balta 
drobulė, 1958) ar tajā ietverto eksistenciālisma 
filozofiju tiek uzskatīts par vissvarīgāko 
modernisma sacerējumu lietuviešu literatūrā. 
Lietuviešu trimdas izdevumos Šķēma arī 
publicēja rakstus par teātri un literatūru, pats 
uzstājās teātrī. Viņa mūžs aprāvās 1961. gadā 
autoavārijā.
Šķēma bija ne tikai mākslinieks — spilgts 

individuālists, bet arī patriots, Jūnija 
sacelšanās dalībnieks. Mēģinājums ar bruņotu 
spēku atjaunot Lietuvas neatkarību sākās 
1941. gada 22. jūnijā un ilga apmēram nedēļu. 
Sacelšanās galvenais centrs bija Kauņa, un tās 
norisēs piedalījās arī Antans, aizsargājot vienu 
no tiltiem pār Nemunu. 
Vēsturē Jūnija sacelšanās vērtēta atšķirīgi: 
padomju okupācijas laikā dumpinieki tika 
uzskatīti par hitleriešu piekto kolonnu, ebreju 
vēsturnieki norādījuši uz antisemītisma 
akcijām, bet trimdā sacelšanos idealizēja, 
izceļot tautas tiekšanos pēc brīvības. 
Stāsts Viņpus Nemunas neapšaubāmi ir 
autobiogrāfisks. Tas ataino arī sacelšanās 
haotiskumu, slikto organizāciju. Tomēr Šķēma 
neiedziļinās politiskajos apstākļos, viņš rāda 
to, kā viskritiskākajā brīdī atsedzas ikviena 
cilvēka patiesā būtība. 
Pirmo reizi stāsts tika publicēts 1948. gadā 
Tībingenē lietuviešu kultūras žurnāla Gaisma 
(Šviesa) sestajā numurā un vēlāk kļuva par 
«darbu, kas netika iekļauts krājumos», jo 
lietuviešu trimdā nostiprinājās uzskats, ka 
Jūnija sacelšanās stāstā nomelnota.
Vērā ņemami ir Šķēmas vārdi, ka literatūrā 
šķietama nenopietnība pārvēršas par pilnīgi 
nopietnu lietu. Lasītājiem atmiņā paliek 
tilta sargātāja tēli un izjūtas, kas iedvesmoja 
rakstnieku: «Sieviete, baritons, papīrmalka, 
ļoti dzeltenās smiltis, ļoti zilās debesis, tik ļoti 
piemirsta lieta.» 

Loreta Mačanskaite

Krievi steigšus saspridzināja Panemunes tiltu� 
Tā vidusdaļa iegāzās ūdenī, tomēr tiltu vēl bija ie-
spējams pāriet pa iebrukušo daļu lejpusē un tālāk 
pa ūdeni, te nebija dziļš� Vēlāk krievu kareivji rā-
pās augšup uz tilta veselo daļu pa trepēm, kas bija 
izveidotas no dēļu atlūzām, un, kad partizāni šāva 
krustuguni (Kara skola, Artilērijas kazarmas, Šaņ-
ču kapi), skrēja, noliekuši galvas�

Lodes arvien trāpīja� Tie, kuriem trāpīja, pacēla 
augšā rokas, itin kā padodoties, un gāzās ūdenī� 
Daži nogāzties nepaguva un palika karājamies uz 
margām, līdz ložu krusa sacirta to ķermeņus da-
ļās� Igns turēja tālskati, mēs abi uz maiņām vēro-
jām tiltu�

— Vēl viens — plukš�
Igns košļāja tukšu muti, vaigu muskuļi ritmis-

ki cilājās�
Partizāni parādījās vēlāk� Sākumā atlidoja vācie-

šu lidmašīnas un sabumboja lidlauku� Krievi sa-
spridzināja tiltus, sabiedriskās ēkas un metās bēgt� 
Panemunes kūrvietā bija mierīgi, te dzīvoja mie-
rīgi cilvēki� Tikai no Roku ciema atsteidzās divas 
sievietes, pēc tam, stostoties no bailēm, vīrietis ar 
sašautu roku un sešpadsmit gadus veca meitene� 
Viņa tik tikko spēja paiet, viņu bija izvarojuši sep-
tiņi� Sašautais vīrietis stāstīja, ka krievi ciemam 

proza
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Ilustrācija — Rūta Briede pielaiduši uguni� Viņu ar ģimeni iedzinuši kūtī, un 
— pavisam drīz uzliesmojis salmu jumts� Viņš spē-
jis sienā izlauzt sapuvušu dēli un meties krūmos� 
Pēc tam arī sieva un divas māsas� Viņš atskrēja 
viens� Sieva un māsas palikušas turpat�

Tad mierīgie kūrvietas iedzīvotāji izlaupīja Ar-
tilērijas kazarmu noliktavas� Noliktavās atradās 
kārtīgi sakrautas šautenes un divas kastes munī-
cijas� Dažu stundu laikā iedzīvotāji iemācījās šaut� 
Viņi saplēsa palagus un apsēja ap piedurknēm 
baltas saites� Tagad Panemunē bija partizāni un 
krievi gāja kūrvietai garām, jo uz viņiem šāva� 
Viņi skrēja pār pašu pāragri saspridzināto tiltu vai 
pārpeldēja Nemunu kuģīšos� Līdz upei tika caur 
mežu, bet kuģīšu rindas atdalīja, dauzot ar šau-
teņu laidēm�

Igns un es sargājām Nemunu, lai krievi nepār-
celtos tai pāri� Šis krasts bija mazliet augstāks, 
mēs skatījāmies uz tiltu� Nemuna mirdzēja, tā bija 
tukša, viņā krastā spīdēja sakrautā papīrmalka un 
dzeltenas smiltis� Igns bija uzvilcis zilu treniņtēr-
pu un apāvis augstus gumijas zābakus�

— Vairs nešauj, — viņš teica�
Kustība uz tilta norima, pēdējie krievi iegāzās 

ūdenī� Igns vairs nekošļāja tukšo muti� Viņš gulē-
ja, piemiedzis acis� Spīdēja saule, pēkšņi kļuva ļoti 
kluss, es izdzirdēju, kā čab akāciju krūmi, viegls 
vējš burzīja Nemunas mirdzumu�

— Es dziedu baritonā�
— Tevi paaugstinās par solistu?
— Diriģents ar mani ir apmierināts� Es debitēšu 

Korneviļas zvanos�
Igns nodiriģēja ar kreiso roku dažas taktis un 

iedungojās aizsmakušā balsī: «Klejoju, klaiņoju 
daudzus gadus…»

Lejā pie paša ūdens mētājās vecs spainis� Uz 

spaiņa nolaidās divi zvirbuļi�
«… Spānietes, krievietes, ungārietes, zulusie-

tes…»
Zvirbuļi iečiepstējās un sāka plūkties�
— Tu nemaz nedziedi augstā balsī�
Igns paslējās uz elkoņiem, pasmaidīja� Viņam 

priekšā trūka viena zoba� Citi bija taisni un balti�
Mati — gaiši� Apaļa, sārta seja� Lauku puisis, kas 

padzīvojis pilsētā� «Brašs puisis,» es domāju�
— Es nedziedu augstā balsī?!
— Tu dziedi ar vēderu�
Igns aizvēra acis� Pēkšņi pilnā balsī: «… tātad, 

sāksim tūūūlīīīt…»
Zvirbuļi pārbijušies aizlidoja, atbalss no Ne-

munas atnesa atpakaļ brīnišķīgu, pilnīgu melodi-
ju, es satvēru viņu aiz rokas�

— Klusē, stulbeni! Papīrmalkā varbūt vēl tup 
krievi�

— Kas, krievi? Eu, jūs, kriiieeeviii! Lūk!
Viņš nostājās uz rokām, pagriezis dibenu pret 

Nemunu� «Tev divdesmit gadu, tu esi brašs pui-
sis,» vēlreiz nodomāju�

— Tev trūkst zobu� Neesmu redzējis solistu bez 
zobiem! — es teicu�

— Ielikšu, kad saņemšu pirmo algu, tu, vecais 
ēzeli� Nodzen bārdu�

Es pārbraucu ar roku pār zodu� Trīs dienu ru-
gāji� Tagad Igns gulēja uz muguras un ar rādītāj-
pirkstu urbināja degunu� Viņa seja bija sapņaina� 
Acis zilas, zilas augstās debesis� Akācijas arvien 
čabēja, tuvumā esošās vasarnīcas logā parādījās 
meitenes galva�

— Mārīt, nāc šurp pie mums, — viņš dobji iesau-
cās� — Rāpus, ja baidies�

Meitene ātri pārskrēja pie mums un atgūlās 
blakām Ignam� Viņš kāri nobučoja viņas lūpas�

Antans Šķēmaproza Viņpus Nemunas
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— Ko dari? — viņa teica, jo vajadzēja kaut ko 
teikt�

Skūpsts izsmērēja lūpukrāsu, un Igns notīrīja 
traipu no viņas zoda�

— Tevi viņa nebučos� Tu neesi noskuvies�
Igns smējās bez skaņas� Meitene bija uzvilkusi 

zilu kleitu un apāvusi baltas kurpes� Viņa nebija 
skaista, taču ļoti jauna un tādēļ pievilcīga�

— Es arī tevi nebučošu�
— Arī mani ne?!
Viņi abi saķērās šeit pat uz vietas� Kleita uzrāvās 

augšup, kājas bija iedegušas un skaistas� Pagrie-
zos pret Nemunu� Nemuna mirdzēja tukša, viņā 
krastā spīdēja sakrauta papīrmalka un dzeltenas 
smiltis� Viņi abi vēlreiz sabučojās�

— Es eju vārīt pusdienas, — viņa pateica, piecē-
lās un aizskrēja uz vasarnīcu� Igns ar abām rokām 
sabužināja matus un atkal pieglauda�

— Tu viņu precēsi?
— Vēl neesmu prasījis�
— Prasīsi?
— Vispirms tev pajautāšu�
Pa pretējo krastu skrēja sieviete ar bērnu� Es 

paķēru tālskati� Sievietes kleitas priekša bija pār-
plēsta, vīdēja apakškrekls, viņa vilka aiz rokas kā-
dus gadus piecus vecu meitenīti� Meitenīte bija 
basa, ieplestu muti, sievietes seju bija grūti saska-
tīt, viņa nepārtraukti grozīja galvu�

— Viņa skrien uz krastmalu, — es pateicu un at-
devu tālskati Ignam�

Igns skatījās un atkal košļāja tukšo muti, vai-
gu muskuļi ritmiski cilājās� Sieviete apstājās pie 
ūdens� Pacēla rokas pie mutes, meitenīte notupās 
smiltīs�

— Kuģiiii, — līdz mums atnāca aizsmacis «i», un 
tālskatis Igna rokās nodrebēja�

— Viņa grib tikt uz šo krastu, — teica Igns, nikni 
čāpstinādams tukšo muti�

Mūsu pusē krastā blakus spainim zvilnēja ku-
ģītis� Igns atdeva man tālskati un cieši uzlūkoja 
kuģīti�

— Meitenīte gribēja čurāt, tāpēc notupās, — es 
teicu� — Tev nav tiesību pārcelt viņas uz šo krastu, 
tu esi partizāns, un tev jāstāv sardzē, — stingri no-
teicu, jo Igns joprojām lūkojās uz kuģīti�

Viņš neatbildēja, un es pavēros caur tālskati sā-
kumā uz papīrmalku, tad uz sievieti un meitenī-
ti� Papīrmalka spīdēja, meitenīte apķēra sievietes 
kāju�

— Kuģiii…
— Tūūūlīīīt, — dziedāja Igns un nokūleņoja lejup 

no kalniņa� Šautene atradās man blakus� Paklau-
dzināju tās atslēgu� Igns stāvēja lejā un bakstījās 
pie kuģīša�

— Tev nav tiesību� Es šaušu�
— Kad atgriezīšos, paziņo komandierim�
Igns pārmeta krustu� Kuģītis pārgrieza smil-

tis, tās iešņirkstējās� Plunkš — ūdenī iekrita airi� 
Uuu — iekliedzās lokomotīve pie tuneļa� Va-
sarnīcā kāds dziedāja� Varbūt Mārīte, vārīdama 
pusdienas� Saule spīdēja man acīs, un es piesedzu 

tās ar plaukstu� Sieviete ar meitenīti viņā krastā 
stāvēja kā statujas� Kuģītis slīdēja pa Nemunu� 
Sameklēju papirosu, aizsmēķēju un atgūlos uz 
muguras� Mākoņu nebija� Redzēju zaļas akācijas, 
dzeltenīgu vasarnīcu un zilas debesis� «Viņš brī-
nišķīgi dzied augšējās notis, no viņa sanāks dzie-
dātājs,» es domāju�

Trrr — ietarkšķējās automāti�
— Mammu! — iespiedzās meitenīte�
Apgriezos� Sieviete gulēja smiltīs, izpletusi kā-

jas, it kā atdodamās� Meitenīte valstījās pie viņas 
galvas� Igns jau bija otrā pusē� Viņš izlēca no ku-
ģīša, ūdens to nedaudz aiznesa, viņš izvilka kuģīti 
krastā un lieliem soļiem metās skriet� No papīr-
malkas izlīda pieci krievi� Arī viņi skrēja, turēdami 
rokās tumšas pagales� Paņēmu tālskati un atkal to 
noliku� «Pārāk tuvu, nevaru skatīties, pārāk tuvu,» 
es teicu skaļi� «Igns neredz krievus,» nodomāju�

— Kriiiieeevi! — iekliedzos augstā balsī�
Igns atrāva meitenīti no sievietes� Meitenīte 

raudāja un plosījās� Igns satvēra viņu apskāvienā� 
Es pacēlu šauteni un izšāvu� Protams, netrāpīju� 
Divi krievi nometās guļus viņā krastā, un spainis, 
kas atradās blakus smilšu joslai, kur reiz zvilnē-
ja kuģītis, čirkstēdams palēcās gaisā� Viņi mērķēja 
par zemu� Vēlāk smiltis sāka griezties un putēt, it 
kā te, pāris metru zemāk no manis, būtu sacēlies 
vējš� Trīs krievi veda Ignu uz papīrmalkas pusi� 
Meitenīte jau vairs neraudāja, viņa bija cieši ap-
ķērusies Ignam ap kaklu, viņš, ar pagalēm bruņo-
tu trīs izbalējušu formastērpu ielenkts, nesa viņu 
uz rokām� Tumšās pagales — tie bija automāti� Es 
izšāvu vēl vairākas reizes� Sākumā uz tiem, kuri 
gāja, vēlāk uz tiem, kuri gulēja� Viens piecēlās un 
uzreiz pakrita� Viņš ieripoja upē, un es redzēju, kā 
noplunkšķ ūdens� Otrs piecēlās un aizskrēja pie 
tiem, kuri veda Ignu� Es ļoti gribēju šaut, bet vairs 
nebija patronu: daudziem partizāniem bija tikai 
pa dažām patronām� Mums ar Ignu iedeva tikai 
vienu šauteni�

Nepamanīju, ka meitene no vasarnīcas atgūlās 
man blakām� Viņa gulēja samērā tuvu, tajā pašā 
vietā, kur Igns viņu nobučoja� Igns stāvēja viņ-
pus Nemunas pie papīrmalkas un turēja meitenī-
ti uz rokām� Viņa priekšā nostājās četri krievi un 
atbalstīja automātus pret vēderiem�

— Iiignuuu! — iekliedzās meitene no vasarnīcas 
un lēca no uzkalna lejup, paklupa, piecēlās, līdz 
ceļiem iebrida Nemunā� Es paķēru tālskati� Ma-
nas rokas drebēja, es skatījos uz Ignu, uz zilo tre-
niņtērpu, gumijas zābakiem, uz meitenīti, kas bija 
apķērusies viņam ap kaklu� Igns stāvēja iepletis 
muti, priekšā trūka viena zoba, meitenītes seji-
ņa aizsedza viņa zoda kreiso pusi, viņu mati saulē 
spīdēja� Viņiem abiem bija gaiši mati�

Trrr — tarkšķēja automāti�
Meitenīte izkrita Ignam no rokām, viņš spēra 

soli uz priekšu un lēnām saļima� 
Meitene no vasarnīcas jau bija ienirusi Nemu-

nā� Kad es viņu izvilku, viņa plosījās un sāpīgi ie-
koda man rokā� Mazliet augstāk par elkoni� Ê

Antans Šķēmaproza Viņpus Nemunas

No lietuviešu valodas 
tulkojusi Madara Skudra
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Es skatos uz savām rokām, pētu tās� Gluži kā 
mēdzam grozīt pirkstos kādu priekšmetu, es gro-
zu savas plaukstas� Vēlu vakarā lasot, es tās pie-
peši ieraugu lampas gaismā, tās ir kaut kas atse-
višķs, ne man piederīgs, es paņemu rokā aifonu 
un mēģinu vienu no tām pa īstam izprast� 

Sarežģītas formas, vīles, krokas, asinsvadi, 
ēnas� Tās ir kas cits — ja vien pastāv tāda varbū-
tība —, bet tajā pašā laikā tās visvairāk esmu es 
pats� 

Nav nevienas citas ķermeņa daļas (izņemot, 
protams, seju), kuru uzlūkojot, es sev saku — «tas 
esmu es»� Varbūt tāpēc, ka rokas ne tikai darbo-
jas neskaitāmos veidos, bet arī pauž� Rolāns Barts 
vai cits franču teorētiķis varētu sacīt, ka tām pie-
mīt «repertuārs»� Gadu laikā šīs rokas papletu-
šās izbrīnā, dusmās sistas pa galdu, sakrustojušas 
pirkstus māņticīgā cerībā, mierinot spiestas pie 
pieres vai vaiga; tās situšas knipjus, sasaucoties 
ar dažnedažādiem ritmiem, pasniegušās pēc cita 
cilvēka pleca, noglaudījušas galvu maniem bēr-
niem, sastapušas sievas roku, kad sēžam un ska-
tāmies filmu… Gulēdamas uz krēsla roku bal-
stiem, tās atslīgst iespējamībā, bet tajā pašā laikā 
satur savu daudzveidīgo darbību vēsturi, tas ir, 
manu dzīvi� 

Izspiedušās vēnas uz plaukstas virspuses, lā-
giem tik draudīgi izspīlētas, un tad smalkais lī-
niju tīklojums plaukstas iekšpusē� Vēnas man jau 
pirmajā acu uzmetienā ziņo, kas esmu galīga būt-
ne, kuras dzinulis ir nemitīgi strādājošā sirds; sa-
vukārt līnijas, lai kā es tās noniecinātu, tomēr pa-
manās dot mājienu, ka ir kāds stāsts, kuru es vai 
nu gribēšu, vai negribēšu dzirdēt� 

Mans vārds ir mana ķīla, taču darījumu no-
slēdz rokasspiediens, tas rada goda vienošanos� 

Mana roka ir mana aģente, mana pārstāve� Satve-
rot cita silto roku, tā izveido godpilnu saikni 
starp mums� «Dod roku�»

«Dodu vārdu�» Tas nozīmē, ka roka apstiprina 
vārdu� Rokasspiediens ir arī aicinošs žests� Pa-
sniegta roka var paust prieku, atzinību, viesmī-
lību un uzticēšanos� «Nāciet iekšā — te pret jums 
izturēsies laipni�»

Pēc jebkādām sacensībām, kur viens cilvēks vai 
puse zaudē, bet otrs cilvēks vai puse vinnē, tiek 
paspiesta roka, it kā sakot — «tagad mēs to visu 
atstājam pagātnē, atgriezīsimies pie normālām, 
cilvēcīgām attiecībām»� 

«Vai tas bija tavs pirksts?»
«Saņem sevi rokās�»
«Tavs roku darbs?»
«Viņš pats sev pielika roku�»
«Viņi dzīvoja no rokas mutē�»
«Viņš lūdza viņas roku�»
«Viņa vienmēr ir pie rokas�»
«Tas viņiem iet no rokas�» 
«Lieku roku uz sirds�»
«Šī dzīvā roka, silta, spēka pilna…» (Kītss)
Atceros, kā Malkolms Laurijs romānā Zem vul-

kāna atkārtoti piemin Pītera Lorija filmu Los Ma-
nos de Orlac (Orlaka rokas), kur pasaulslavens pia-
nists, zaudējis abas plaukstas, pārstādīšanas ceļā 
tās iegūst no kāda slepkavas� Rokas, protams, 
dzīvo savu dzīvi; šī premisa īsti nenostrādātu, ja 
mēs nesajustu rokas kā zināmā mērā atdalītas no 
mums, pašas ar savu gribu� 

«Manas acis redzēja, ko rokas darīja,» raksta 
Roberts Louels� Te runa nav tik daudz par bur-
tisku roku un sevis nodalīšanu, bet gan par no-
šķīrumu starp patību un zemapziņu� Priekšsta-
tus par rokām mēs papildinām ar nojautu, ka tās 
kaut kā saistītas ar zemapziņu� 

«Tas viņam izkrita no rokām�» Vai gluži pretēji� 
Paskatos lejup un redzu, ka mani pirksti kla-

bina taustiņus, ka knibinu kutikulu, ka ar rādī-
tājpirksta lēnu apļveida kustību berzēju īkšķi� Kā 
jau bieži vien, es patiesībā neapzinos, ko daru� 
Tas notiek automātiski� 

Es pētu mazos, krunkainos uzkalniņus uz 
pirkstu locītavām� Tās, šīs ādas krokas, ir daļa no 
intimitātes sajūtas� Plaukstas atšķirībā no pēdām 
— un, protams, sejas — atrodas perfektā attālumā, 
lai tās pētītu� 

Uz katras rokas, zem pirksta kauliņa — gre-
dzens� Laulības gredzena riņķītis uz labās rokas, 
savīts latviešu gredzens uz kreisās� Laulības gre-
dzens tika pārvietots pirms daudziem gadiem� 
Demonstrēdama virtuvē karatē spērienu, sie-
va man smagi trāpīja pa kreisās rokas pirkstiem� 
Gredzenu novilkām tūlīt pat, pirms viss pamatīgi 
sapampa, un kopš tā laika tas palicis labās rokas 
pirkstā� 

Atmiņā pazib, kā stāvu tēva dzīvoklī pie tēva 
līķa, pirms jāierodas apbedīšanas biroja darbi-
niekiem� Raugoties uz viņa rokām, kuras med-
māsa salikusi tēvam uz vēdera, ievēroju laulības 

Svens Birkerts ir latvie-
šu izcelsmes amerikāņu 
literatūrzinātnieks, 
publicists un esejists. 
Latviešu valodā izdev-
niecībā Neputns izdota 
Birkerta eseju iz-
lase Esejas (2019).

Rokas
Svens Birkerts
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gredzenu un atskāršu, ka man to vajadzētu no-
ņemt� Tā ir pirmā reize, kad pieskaros miruša cil-
vēka rokai� Mēģinu grozīt un vilkt, taču gredzens 
pat nepakustas� Vannasistabā saziepēju pirkstus 
un mēģinu atkal� Kad ierodas apbedīšanas biroja 
darbinieks, viņš novelk gredzenu ar vienu vienī-
gu spēcīgu un nesentimentālu pagriezienu� 

Es domāju, kā visu mūžu esmu apzinājies tēva 
rokas� Kā viņa pēdējos mēnešos atkal un atkal tās 
fotografēju� Slepus� Ciemodamies pie viņa reha-
bilitācijas centrā, es nogaidīju, kamēr viņš aizvērs 
acis, un tad lēni izvilku aifonu� Man bija bail, ka 
viņš varētu piepeši acis atkal atvērt un ieraudzīt, 
ko es daru� Šī doma vien man lika justies vainī-
gam� Bet īsti kāpēc? 

To pašu es darīju arī mātes pēdējos mūža ga-
dos� Bet tas bija vieglāk, jo mākulas deģenerācijas 
dēļ viņa bija gandrīz pilnīgi akla� Mēs pusdieno-
jām rezidencē, kur viņa dzīvoja� Steidzāmies ie-
ņemt savu īpašo galdiņu pie loga� Galdauts saulē 
bija žilbinoši balts� Iepretim redzēju viņas rokas� 
Mezglainas, ar skaidri saskatāmām vēnām, lāsu-
mainas — tāpat kā gandrīz ikviena veca cilvēka 
rokas, tāpat kā manējās, un es paņēmu telefonu 
un gaidīju� Gaidīju pareizo pagriezienu, pareizo 
sakļaušanos, lai uz rokām kristu pareizās ēnas� 
Vairākus gadus es uzņēmu attēlu pēc attēla� Tā-
das, lūk, bija viņas rokas� Un, kad viņa māsu uz-
raudzībā mirstoša gulēja savā dzīvoklī, es sēdē-
ju pie viņas� Vienatnē� Viņa bija aizmigusi, tālu 
prom, un ik pa laikam no segām satraukti pacē-
lās viņas rokas� Tās vicinājās, bet reizēm izpildīja 
skaistas, horeogrāfiskas kustības� Un es steidzu 
tās notvert� 

Esmu saglabājis kādas piecas sešas fotogrāfijas� 
Citus attēlus — viņa miegā, viņas seja pašās beigās 
— neesmu paturējis� Jo tiem nav sakara ar cilvēku, 
kuru tik labi pazinu� Ar rokām nez kāpēc ir citādi� 

Pirms daudziem gadiem es meklēju dāvanu 
draugam un galu galā paliku pie Alfreda Stīglica 
fotoalbuma� Vesela grāmata ar roku fotoattēliem� 
Džordžas O’Kīfas rokas� Man tas šķita savāds, bet 
reizē neatvairāms krājums� Tas tomēr bija mazāk 
dīvains nekā grāmata, kas, iespējams, iznāca ap 
to pašu laiku: fotoalbums ar Mihaila Barišņikova 
kājām� Arī kājas ir asociatīvas� Taču citādi� Attie-
cībā uz kājām tas, ko es puspajokam esmu nodē-
vējis par žestu repertuāru, ir (lai gan Barišņikovs 
varbūt ir izņēmums) ierobežotāks un tāpēc ma-
zāk interesants� 

Bet fotogrāfiju albums ar viena cilvēka rokām! 
Tas mani intriģēja un intriģē, vēl jo vairāk tāpēc, 
ka pats esmu padevies šai konkrētajai foto fas-
cinācijai� Man nešķiet, ka to grūti saprast� Rokas 
ekspresīvā un funkcionālā lietošana ir viens, ar 
to vienmēr saistīta sava veida iespējamība� Ro-
kas nav atdalāmas no to absolūti unikālās vizua-
litātes, kam ir neiedomājami daudz veidu� Pēc tik 
daudziem gadu desmitiem lūkojoties uz savām 
rokām, es vēl aizvien esmu mazliet pārsteigts, tās 
ieraugot� Šī citādība, šī dziļā pazīstamība� 

Kādas bija manas rokas, kad biju bērns, kad 
biju pusaudzis? Vai tās pakāpeniski kļuvušas par 
manām rokām? 

Dienas gaitā es atbīdu no pieres matus, ar rā-
dītājpirkstu viegli paberzēju acis; atgriežu krānu 
pie izlietnes un tad salieku kopā plaukstas, lai uz-
šļāktu sejai aukstu ūdeni, paņemu dvieli un, vai-
rākkārt viegli piespiežot, nosusinu ar to seju, ar 
kreiso roku satveru savu zilo zobu suku un tad 
ar labās īkšķi izspiežu uz tās sariņiem zobu pas-
tu… Jūs taču saprotat manu domu gaitu? Es iztē-
lojos, kā sarakstu garas rindkopas ar konkrētām 
kustībām, ko veicu katru dienu, — rokas ķeras pie 
darbarīkiem, pie izlietnes skalo traukus, ieziepē 
visas krokas un bedrītes, kad esmu vannā, ieslēdz 
rakstāmgalda lampu, ievada tekstu un ritina sānu 
kursoru, satausta kabatā mašīnas atslēgas, satver 
stūri, ievieto automātā kredītkarti, iestumj kor-
ķuviļķa galu vīna pudeles korķī, stingrām kustī-
bām pulksteņa rādītāju virzienā iegriež viļķi kor-
ķī, iekams satvert pudeli kreisajā un izvilkt korķi 
ar labo, rūpīgi ielej vīnu glāzē, lai tad satvertu glā-
zes kājiņu starp īkšķi un rādītājpirkstu… Ir grūti 
apstāties, bet esmu pateicis galveno� Visā rokas 
garumā rokas kustas, turpretim pārējais ķerme-
nis būtībā paliek mierā un vienkārši noskatās� 

Roka vienmēr ir pirmā — tā nospiež rokturi, lai 
ieietu istabā, paspiež roku svešiniekam, pārbau-
da augļu gatavību lielveikalā, patausta no krāna 
tekošu ūdeni… Tās darbības ir sava veida domā-
šana, mūsu sākotnējā saskare ar pasauli, iekams 
ejam tālāk� Pirkstu gali ir kā kaķa ūsas� Gandrīz 
intuitīvi� Es paspiežu roku svešiniekam un vie-
nā mirklī izdaru zināmu vērtējumu� Šis cilvēks ir 
stiprs, izvairīgs, bailīgs, noteikts… Roka atceras 
visus neskaitāmos rokasspiedienus, tā noglabā-
jusi visus šos iespaidus� 

Brails� Akls cilvēks lasa, velkot ar pirksta galu 
pa smalki sarežģītu punktu izkārtojumu uz vir-
smas� Cik gan ātri sajūtas aizceļo līdz smadze-
nēm, lai radītu jēgu� Šķiet, tā ir variācija par to, ko 
dara acs — ne mazāk nozīmīga, tikai citāda� Sa-
vukārt zīmju valodā vēstījumu un jēgu tālāk no-
dod rokas� Man tikai gribētos zināt, cik niansēta 
ir šī pārraide, jo, kad vēroju zīmju tulku, kamēr 
runā kāds politiķis, roku kustības šķiet asas un 
aprautas� 

Vērot un klausīties, kā diriģenta zizlis un roku 
kustības izvilina no orķestra vissmalkākās har-
monijas� 

Pirms dažiem gadiem es gandrīz pilnībā zaudē-
ju dzirdi labajā ausī� Tas notika momentā, pēkšņs 
reibonis, piepešs nervu uzliesmojums� Labirin-
tīts, otologs konstatēja� Nezināma izcelsme, ne-
kādu iespēju paredzēt, kad tas piemeklēs� Naktī, 
kad tas notika, sieva mani aizveda uz slimnīcu� 
Mums nebija ne jausmas, kas tas ir� Insults? Kad 
ienāca ārsts, viņš man lika izdarīt kaut ko pavi-
sam vienkāršu: salikt kopā īkšķa un rādītājpirksta 
galus un pie auss viegli paberzēt vienu gar otru� 

Fotogrāfiju 
albums ar 
viena cilvēka 
rokām! 
Tas mani 
intriģēja un 
intriģē
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Vai es kaut ko dzirdot? Tajā ausī tikpat kā neko, 
taču no šīs darbības saklausīju tādas kā tikko jau-
šamas perkusijas� Viņš teica, lai izdaru to pašu pie 
otras auss� Tur tas bija pilnīgi skaidri un smalki, 
sausa berze, kaut kas smilšains, ļoti intīma sajūta� 

Un tad vēl nagi� Cieti ovāli, kas pievienoti pirk-
stiem, būtiski rokas jēdzienam, kaut gan vairs nav 
īsti skaidrs, kāpēc� Man bija jāpaskatās� Jā, kā jau 
gaidīju, pirkstu nagi ir zvēra nagu paliekas, tos 
var audzēt, lai tie zināmā mērā kalpotu senajai 
funkcijai, taču pa lielākai daļai mēs tos apgriežam 
vai ļaujam augt tikai minimāli, varbūt nokrāso-
jam, lai būtu skaisti un piesaistītu aci to virsmai 
un tad pašai rokai, izceļot tās noslēpumaino rak-
sturu� 

Es lasīju, ka nagi arī aizsargā jutīgos pirkstu 
galus un ka tad, kad pirkstgals izdara jebkādu 
spiedienu, nags izrāda pretestību, kas palielina 
pirkstgala jutību� Nagi nepavisam nav bezjēdzī-
gi� Vēl vairāk — tie paspilgtina kontrastu starp 
plaukstas virspusi un delnu� Tie ir daļa no tās 
plaukstas puses, kas tiek rādīta pasaulei, turpre-

tim maigā delna, kuru klāj līniju tīklojums un 
dziļākas vadziņas, kas aizstiepjas līdz pirkstiem, 
šķiet vairāk privāta un ievainojama� (Tās naglas 
galu galā vispirms tika izdzītas cauri delnām)� 

Atšķirībā no plaukstas virspuses delnas līnijas 
uzbur kaut ko noslēpumainu, un, ja var ticēt hi-
romantijai, tām piemīt okultas iespējas� Ja nu šīs 
līnijas, kas kartētas un studētas gadsimtiem ilgi, 
satur ko līdzīgu dzīvības kodam, ko iespējams 
nolasīt un interpretēt� Pats tam visam neticu, to-
mēr pretojos izpētīt dzīvības līniju aiz bailēm, ka 
redzēšu — tā ir kaut kā saīsinājusies� Tāpēc ne-
ļautu hiromantam uz to paskatīties pat tad, ja tā 
būtu tikai viesību izklaide, jo ja nu es izdzirdētu 
vāji apslēpto spējo noelšanos? 

Roku tēmu nav iespējams pabeigt, jo atsauces 
ir neizsmeļamas, un katrreiz, kad paskatos lejup, 
es tās ieraugu no jauna — tā ir galvenā dzīvības 
robeža, kamēr dzīve turpinās� Ê

No angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska
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Ja kāds valdonīgās rokās vijoli šo reiz ir tvēris,
Bezrūpīgā gaisma skatos tam uz mūžiem ap-

dzisīs�
Dzirdot karaliskās skaņas, pekles gariem acis 

zvēro
Un pa vijolnieku ceļu traki vilki bariem klīst�

Nikolajs Gumiļovs� Burvju vijole

Pāri iedzimtai bailībai nāks
Jaunā darba un mistiķu rase���
Pīšļos sadedzis visums — un sāk
Dzimstot valstības zeltaini lāsot�

Aleksejs Širjajevs� Oktobris

Viss sākās ar viņa e-pastu� Man ne prātā nebi-
ja nācis to uzlauzt� Pie visa vainīgi dīvainie cil-
vēki no sapņa� Viņi teica, lai apskatos, ar ko viņš 
sarakstās� Viktoram es ticēju kā sev pašai� Viņš 
visu laiku atkārtoja: saistību izpilde, komandē-
jumi, sesijas� Ekstremālās situācijās viņš vadī-
ja nodarbības pārrunu dalībniekiem� Idejas no 
Viktora plūst straumēm� Pēc aiziešanas no iesē-
dētās programmētāja vietas supermārketā viņš 
pamatīgi izmainījās� Kļuva it kā garāks augumā, 
spēcīgāks, spēja redzēt tālāk un domāt plašāk� 
Sāka zināt vairāk� Vienīgā nelaime, tā vismaz 
man šķiet, — ka visu to viņš paveica bez manis� 
Zināju, ka viņš sasniedzis kaut kādus augstākus 
mērķus, ka priekšā viņu gaida dižas virsotnes (tā 

taču laikam mēdz teikt — dižas virsotnes, nu kā 
tad), bet es vēl skaidrāk nojautu, ka mēs ar Mi-
roslavu viņam atkāpsimies otrajā plānā, lēnām 
izzudīsim un ka nemaz jau tik daudz par viņu 
es nezinu�

«Bet varbūt tā arī vajag?» domāju, ievadīda-
ma meklētājā frāzi «kā uzlauzt e-pastu»� Varbūt 
tā arī vajag, vīrietis taču ir iekarotājs� Viņam jā-
dodas pasaulē� Vikingi aizpeldēja tālos jūras ce-
ļojumos, ilgus mēnešus viņu nebija mājās, bet 
sievietes, lai kas arī notiktu, rimti audzināja 
bērnus naksnīgajās apmetnēs zem būdeļu sūnu 
jumtiem�

Šito vajadzētu iepostēt feisbukā� Sameklēt sū-
nās ieaugušas mājiņas bildi, pievienot foto no 
Dānijas vai Norvēģijas rudens un akurāti ie-
postēt� Kamēr Miroslava nav atmodusies�

***
Viktors Čizs iepretī savam biedram Slavam 

Žukovskim sēdēja šaurā pagrabtelpas kafūzī� Uz 
galda stāvēja kaljans, glāzes ar tēju un pelnu- 
trauks ar diviem gruzdošiem cigāriem� Kopš 
Viktors bija sev atklājis meditāciju, viņš bija at-
teicies no alkohola� Stabilu vietu viņa dzīvē ie-
guva matē, stipra tēja un labi cigāri� Viņa biedrs 
Slava arī praktizēja meditāciju� Tāpat kā Viktors, 
viņš apziņas tīrības labad bija atsacījies no alko-
hola un, kā šķita, vairs neizturējās nopietni pret 
sievietēm� Līdz ar meditāciju abu dzīvē bija ienā-
kusi nauda un cieņa, un tagad no darba brīvajā 
laikā viņi izklaidējās ar šo valūtu konvertēšanu: 
cieņa—nauda, nauda—cieņa� Viktors Kijevā bija 
apzinājis galvenās točkas, kur pārdeva cigārus, 
un kļuvis par šo tabakas izstrādājumu pazinē-
ju� Protams, priekšroka tika dota Havanas cigā-
riem� Pirms pāris dienām ASV galvenais ķirurgs 
cigāru smēķētājus bija pielīdzinājis ļaudīm, kuri 
nepīpē vispār, un tas kļuva par vēl vienu iemeslu 
ilgāk pakavēties abu pusslepenajā tikšanās vie-
tā, kur vismaz uz divām stundām varēja paglāb-
ties no telefonzvaniem, no steidzamiem (reizēm 
pat svelošiem) klientu meiliem, no studentiem, 
no viņu augstību pielūdzējiem un pielūdzējām� 
Šodien viņu augstības izvēlējās tumšbrūnos 
Nikaragvas Don Juan, bet, tā kā cigāri bija tikai 
priekšspēle kaljanam, tā pildījumu viņi izmeklē-
ja ar īpašu rūpību: tabaka ar mentola un melo-
nes aromātu ābolu šķēlītēm izklātā augšējā re-
zervuārā un pienu apakšējā�

Pēdējā gada laikā Viktors bija uzšāvies debe-
sīs kā raķete� Viņu aicināja veikt meditācijas tre-
niņus vietās, kur nojauta melno caurumu esī-
bu� Viņš bija braucis vadīt nodarbību sesijas 
Kazahstānā un Moldovā, viņu lūdza atbraukt 
uz Vladivostoku un Ulanbatoru, uz Minsku 
un Kijevu� Vietējie intelektuāļi, nojaušot nau-
das, darba un perspektīvu iespējamību, node-
vās žultainai moderno gaismas teoriju analīzei 
un nopietnai Rietumu filozofijas apjūsmošanai, 
droši vien cerot atspēlēties uz līdzpilsoņu rēķi-
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Ļubko Derešsproza Patiesības mirklis

na� Šķita, ka visā drīzumā — bet varbūt jau rīt — 
notiks izšķirošs tehnoloģiju lēciens un tirgus ar 
visiem nelegālajiem dolāru triljoniem nokļūs 
sabiedrības starmešu gaismas lokā; kas vakar 
bija tikai psihologu un filozofu nodarbe, kļūs 
par zelta dzīslu jaunajiem geitsiem un džob-
siem�

Tāpēc viņu gaišības varēja atļauties pie kalja-
na atpūsties no pasaules kņadas, kavējot laiku 
tīkamās sarunās� Meditācija deva spēku iztu-
rēt nemitīgās pārvietošanās izraisīto nenormā-
lo spriegumu� Viktora darba grafiks līdzinājās 
tādas rokzvaigznes grafikam, kura tuvojas pir-
majam zelta diskam� Šai ceļā slava viņu burtis-
ki vajāja — īpašā leģendu varoņa slava� Vai esat 
dzirdējuši par Vitju Če, vareno un baismīgo? 
Par Vitju Če, kurš smēķē Havanas cigārus un 
var piespiest jūs absolūti nekustīgi meditēt se-
šas stundas no vietas, un pēc tam sākas izmai-
ņas tādos jūsu apziņas nostūros, par kuru esību 
līdz tam nebijāt pat nojautuši? Ap Vitju virmoja 
īpašas brīvības dvesma� Brīvību nevar dabūt pa 
lēto, un Vitja par brīvību maksāja augstu cenu�

— Vakar pamēģināju palaist sešus domāšanas 
procesus vienlaikus, — Vitja dalījās ar saviem 
pārdzīvojumiem� — Tonusa uzrāviens bija tāds, 
ka šķita: ar domām varētu nocelt autobusam 
jumtu� Tagad galva plīst vai pušu�

Slava bijīgi klausījās� Viņa panākumi nebija 
tik ievērojami kā Vitjam Če, taču arī viņam kāds 
noslēpums tīkami sildīja sirdi� Slava zināja: viņš 
ir Dievs, un punkts� Būt Dievam nebija viegli, 
reizumis gadījās iepriekšējās, «infantilās» pasau-
les uztveres recidīvi� Slava bija gan labi iepazi-
nis psihedēliķus, gan pētījis pasaules dažādās 
kultūras, un šajās kultūrās viņš atrada pierādī-
jumus tam, ka visas dzīvās būtnes universā ir 
vienvienīgais Dievs tas Kungs, kurš sadalījies 
bezpersoniskumā un pats par to aizmirsis�

— Ja tā patiešām būtu, tad — kā varēja notikt, 
ka visvarenais — kā par viņu apgalvo — Dievs 
krīt par upuri aizmirstībai? — vilkdams plaušās 
kaljana dūmus, prātīgi apvaicājās Vitja�

Vienīgi viņam, briesmīgajam un baismīgajam, 
Slava bija uzticējis savu lielo noslēpumu�

— Tāpēc jau Viņš ir visvarens, lai spētu tikt aiz-
mirsts, — jaunākais sarunas dalībnieks izvirzīja 
loģisku iebildumu� — Viņam tāda izklaide� Beigu 
beigās Viņš, tātad Es, tātad visi Mēs atkal atgrie-
zīsimies Vienīgajā�

— Nē, tev vajag dziļāk pamatot savu nostāju, — 
teica Viktors, pūzdams dūmu gredzenus� — Vēl 
par agru izdarīt tādus secinājumus�

Viktors bija praktiķis un nevarēja samierinā-
ties ar Slavas priekšlaicīgo entuziasmu� Viņš bija 
metodiski izmēģinājis vairāku domāšanas pro-
cesu darbināšanu vienlaikus, mācījies ieslēgt te 
labo, te kreiso smadzeņu puslodi, prata ar vienu 
aci gulēt, ar otru būt nomodā, redzēja no attālu-
ma un nojauta nākamos notikumus� Ja kaut ko 
neizdevās saskatīt ar savu ērgļa aci, tad baltos 

plankumus aizpildīt palīdzēja programmētāja 
domāšana — jutīga un ritmiska� Varbūt arī vairs 
ne programmētāja, drīzāk tāda lielmeistara do-
māšana, kurš spēlē sešas šaha partijas vienlai-
kus�

Lai nu kā, meditācijas rezultātā abiem kolē-
ģiem bija izveidojusies no vispārpieņemtās at-
šķirīga pasaules aina, un viņi jau sen atradās ār-
pus robežām, kuras novelk ierastā izpratne par 
cēloņiem un sekām� Vitja varbūt arī ne īpaši labi 
pārzināja tradicionālos ekonomistu priekšsta-
tus par pārvaldību un mārketingu, bet viņš pa-
kāpeniski iesoļoja lielajā tirgū kā jauns spēlētājs� 
Viņš nenāca viens, viņu bija tūkstoši� Jogas un 
pilašu instruktori, holotropās elpošanas un dzi-
ļās elpošanas speciālisti, tantras un ciguna sko-
lotāji, kastaņedieši un transērfingisti, NLO pie-
lūdzēji un svaigēdāji, tā vai citādi visi viņi spēlēja 
šajā laukumā� Ik pa brīdim viņi izcēla dienas-
gaismā te čakras, te kundalini, te sāka runāt par 
smalkajiem ķermeņiem� Viktors viņiem visiem 
smējās taisni sejā� Būdams dižā R�  H� mācek-
lis — viņa skolotāja vārdam joprojām vajadzēja 
palikt aizšifrētam, jo specdienesti neatlaidīgi in-
teresējās par šīs personas darbību —, Vitja meta 
izaicinājumu visiejūtīgākajiem jogiem un vis-
cildenākajiem cigunistiem no Prutas līdz Obas 
krastiem� Vitjas izaicinājums pamatojās tajā, ka 
neviens no šiem «jogiem» nesaprata, ko pats 
dara, putroja apziņu ar modrību, bet modrību ar 
akumulācijas punkta atrašanās vietu, meta vie-
nā čupā samādhi, meditāciju, iekšējo dialogu un 
pusmiega stāvokli� Nemaz nebija vērts runāt par 
visu viņu manipulāciju teorētisko pamatojumu 
— tumšs mežs divtūkstoš gadu pirms pirmajiem 
pelēkajiem vilkiem un sarkangalvītēm� Tas bija 
dinozauru laiks, akmeņogļu periods, Saņņikova 
zeme, pirmskolumba Amerika — katrā ziņā ne-
kas jēdzīgs� Viktors izvilka savu slaveno melno 
apli baltajā kvadrātā, ar kuru vienmēr ievadī-
ja ekskursiju apziņā, un sāka dot norādījumus: 
skaidri, lakoniski, bieži pārejot uz aforismiem, 
it kā publiku uzrunātu nevis viņš, bet pats Pa-
tandžali, leģendārais Jogas sūtru autors� Ja Patan-
džali būtu piedzimis datoru laikmetā, viņš ru-
nātu tā, kā runāja Vitja Če, turēdams rokās baltu 
kvadrātu ar melnu apli vidū�

— Bet es, — cigāru kūpinādams, atsaucās Slava, 
— pašlaik mācos izveidot sapņa ķermeni� Gribu 
ar to ietekmēt notikumu gaitu�

— Kā ar verifikāciju? — painteresējās Vitja� — 
Kā ar pamatotību?

— Pamatotība augstā līmenī, — Slava apgalvo-
ja� — Ar verifikāciju viss labi� Un sapņojumu on-
toloģija netiek aizskarta�

— Un refleksija?
— Nepārtraukta�
— Skaidrs, — teica Viktors, izpūzdams dūmus�
Ap galdiņu iestājās klusums� Viktors bija ie-

slēdzies sevī, bet Slava kā apburts gaidīja, kad 
viņa kolēģa modrā apziņa dosies ielauzties viņa 
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sadrumstalotās psihes dziļumos, kas pārauguši 
jaunu iespēju asniem, turp — neskartajās zemēs�

— Lūk, ko es gribu tev teikt, Slava, — Viktors 
beidzot ierunājās, neskatīdamies uz pretimsē-
dētāju� Viņa modrība aptvēra visu telpu vien-
laikus, tāpēc nebija nekādas vajadzības lūkoties 
sarunas biedrā� Ezoterikas semināru leģendas 
filigrānais, kā akmenī iegravētais profils līdzi-
nājās piekūna siluetam� — Tagad strādāju pie 
jaunas treniņu sistēmas, tas būs īsts sprādziens� 
Tauta pavilksies� Ar nelielu grupiņu jau izmēģi-
nāju, rezultāti fantastiski� Ko agrāk sasniedzām 
pusgada laikā, tagad varēs panākt trīs nodarbī-
bās�

— Kāda tēma? — vaicāja Slava�
— Iekšējā brīvība� Izlaušanās ārpus pierasta-

jiem uzvedības rāmjiem�
— Tik tiešām sprādziens, — atsaucās šamanis-

ko substanču pārzinātājs�
— Attiecības ģimenē� Attiecības darbā� Attie-

cības starp cilvēkiem� Gribu izveidot semināru 
vidējās klases vadītājiem� Tajā tirgū, kas vēlas 
pirkt ezoteriku pa vieglo, viņi veido vislielāko 
segmentu� Viņiem vajag efektivitāti� Vai nu spēj 
izdarīt prasīto, vai sprāgsti nost� Zini, kā viņus 
dēvē? Par biroja planktonu� Viņi ir mazītiņi vēž-
veidīgie, kurus tonnām aprij korporāciju vaļi — 
izkāš caur ūsām un iestrebj� Gribu dot viņiem 
instrumentu, kurš palīdzēs atbrīvoties� Iemācīt 
peldēt pret straumi� Sākt neredzamu revolūci-
ju� Gribu šim darbam pieslēgt feisbuku� Tas būs 
jauns semināra veids — slepenas nodarbības, kur 
instrukcijas izsūta sociālajos tīklos� Nekur nav 
jāiet� Pietiek sastapties vienu reizi, lai saņem-
tu vienu vienīgo praktisko norādījumu� Īsu, bet 
ļoti iedarbīgu�

Ieturēdams pauzi, Viktors dziļi ievilka kaljana 
dūmus un tad efektīgi tos izpūta�

— Sniegšu viņiem patiesības mirkli� Mirkli 
spārnotas brīvības� Tālākais notiks pilnīgā sle-
penībā� Izsūtīšu viņiem vēstules ar uzdevu-
miem, kuri mudinās pārvarēt arvien jaunas un 
jaunas iekšējās barjeras� Varbūt šim semināram 
došu nosaukumu Trīs elles� Pirmā elle būs auk-
sta, tur viņiem vajadzēs gaidīt� Saproti — tu esi 
viens, aukstumā, tumsā� Ceļu tu nezini� Nezini, 
vai sakarnieks atnāks� Iespējams, par tevi aiz-
mirsuši� Un nakts tik gara��� — Viktors tīksmi 
izpūta dūmus� — Otra elle ir karsta� Vajag dar-
boties� Tev priekšā nolikti vairāki neizpildāmi 
uzdevumi� Norādījumi, kuriem sekojot, tevi 
var nogalināt��� Vai iesēdināt��� Tādi, kas piepra-
sa pārkāpt robežas� Un domas sāk cepināt tevi 
uz lēnas uguns� Šķiet, ka sekretāre kaut ko no-
jauš� Un kaimiņam radušās aizdomas� Varbūt 
viņi ieskatījušies tavā e-pastā? Tūlīt pat jāizdzēš 
visi ziņojumi� Sāk uzpeldēt virspusē tas, ko pats 
baidījies par sevi saprast� Tu itin kā piedalies 
spēlē Mafija� Vai viņi uzminēs, ka mafija esi tu? 
Tā lūk���

Viktors palocīja galvu, un Slava nervozi sago-

rījās krēslā� Viktora idejas reizēm šķita par traku 
pat viņam, kurš prata rīkoties ar kalašņikovu, ie-
mantotu no Vjetnamas kara dalībnieka�

— Un trešā elle — tās ir melnā cauruma dzīles� 
Spīļu elle� Patiesības mirklis� Mirklis, kad tevi 
liek pie sienas nošaušanai un tev jāizlemj, kas tu 
esi: tas, kurš pieļauj tā izrīkoties ar sevi, vai tas, 
kurš pats rada realitāti� — Viktors pasmīnēja, iz-
tēlotās ainas aizrauts�

— Gribu sarīkot vadītāju revolūciju� Norādīju-
mu apkopojums jau gandrīz pabeigts� Tās ir īpa-
šas komandas, balstītas uz Penrouza mozaīkas 
principa� Viņi sāks izplatīties kā vīruss� Slava, 
baidos tev to stāstīt, ko niekus, es pats sev bai-
dos to pateikt��� Šķiet, esmu sapratis, ko nozīmē 
«tehnoloģiju izplešanās»� Kad norādījumu ko-
pums iedarbosies, vadītājus vairs neapstādināt� 
Viņu veikums izpletīsies kā uguns stepē� Pats 
galvenais, ka nevienam no bosiem līdz pēdē-
jam mirklim pat aizdomu nebūs� Mozaīka paš-
organizēsies, tā man vismaz šķiet� Bet es zinu, ka 
turu rokās bumbu, kura var uzsprāgt, ja nemai-
nīsies spēku samērs tirgū�

***
Tādu es viņu arī ieraudzīju� Melnīgsnēju� 

Bārdas rugājiem aizaugušu seju, it kā viņš visu 
iepriekšējo nedēļu būtu nevis dzīvojis, bet iz-
dzīvojis� Kailu līdz jostasvietai� Viņš stāvēja uz 
kraujas virs upes kā man nezināmas kaujas ģe-
nerālis, pie viņa kājām rindiņā sēdēja kādi des-
mit cilvēki� Visi ar taisnām kā štiks mugurām, 
aizvērtām acīm, iegrimuši sevī� Ritēja trešā me-
ditācijas stunda� Es novēlojos, es allaž nosebo-
jos, bet šoreiz novēlošanās bija tā vērta, jo ie-
raudzīju viņu: vareno un baismīgo, kurš ved 
karapulku — nē, ne jau karapulku, bet armijas 
īpašo spēku nodaļu, kurš ved viņus tālāk un tā-
lāk, turp, kur beidzas mūsu tēvzeme, kur bei-
dzas mūsu esība un sākas mežonība, tālāk ne-
izzinātajā, tālāk psihes verdošajās dzīlēs, kur 
dzimst īstenība�

Ai māmiņ, māmulīt, kur mana jaunība, kur 
manas dzejoļu klades? Kad skatos uz viņu, man 
galvā sāk atskaņas skanēt� Kāpēc vairs nerakstu 
sonetus?

***
Viktors paaicināja viesmīli arābu, lai tas no-

maina kaljana pildījumu� Ar jauno degvielu kal-
jans aizdūmojās strauji� Cigāri nebija aizsmē-
ķējušies ne līdz pusei� Viņu gaišības planēja 
aizvien augstāk�

— Zini, draugs, ko es tev teikšu, — sacīja Vik-
tors, vilkdams plaušās svaigos dūmus� — Biju 
aizbraucis uz Ulanbatoru, tur notika futurologu 
konference� Piedalījās krievu korporāciju pār-
stāvji, kalmiki un ķīnieši� Ieraudzīju, ka sāk cel-
ties jauns pasionārijas vilnis, bet nevienam tas 
neizraisa interesi� Visus interesē naftas un zelta 
kursi, nanotehnoloģijas� Lielās zivis Ulanbato-
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rā neiepeld� Bet, ja pēc Ulanbatoras un Vladi-
vostokas semināriem šitais viss pārmetīsies uz 
Japānu, tad tik saturies, draudziņ� Viņi ciena 
skanošo un zina, pēc kā smird dolārs� Viņiem 
nevajag skaidrot, ko nozīmē «tehnoloģiju iz-
plešanās»� Viņiem nevajag salīdzināt striptīzu ar 
naftu, viņi domā plašāk� Japāņi mācās hieroglifu 
kaligrāfiju, lai saglabātu savas pasaules uztveres 
īpatnības� Ķīnieši plāno nākotni simt gadus uz 
priekšu� Viņi pazīst robežlīniju starp Austrumu 
un Rietumu domāšanu un iepazinuši neskarto 
zemju apguvēja gaitas saldumu� Un priekš kam 
tad viņiem šī Eiropa ar savām sīkajām zemes 
strēmelēm jaunas impērijas priekštelpā, ar savu 
barbarisko kulināriju un autiskajiem bērniem?

To pavēstījis, Vitja pavērās Slavā ar liesmainu 
skatienu un triumfāli ievilka kaljana dūmu� 

***
Izlasījusi viņa e-pasta vēstules, es apstulbu�
Viņa: «Mīļais Vitorio���», «Jūsu augstība���», 

«Mana kaislība pret Jums���», «Tajā kraujā, kur Jūs 
stāvējāt kā man nezināmas armijas ģenerālis���»�

Viņš: «Jūsu gaišība���», «Apstākļu sakritība���», 
«Venera ekstāzē���»�

Pēc kāda laiciņa�
Viņa: «Kā klājas Jūsu laulātajai draudzenei? 

Vai stāstāt viņai par saviem varoņdarbiem?»
Viņš: «Sieva mājās, kopā ar bērnu��� Viņa tālu 

no visa šī���»
Un vēl pēc dažām dienām�
Viņa: «Manā ciklā iestājusies neprognozēta 

pauze���», «Jūsu gaišība, Jūs gaida liels pārstei-
gums»�

Nē, lielais pārsteigums gaidīja mani� Man ie-
stājās pauze menstruālajā ciklā� Aizgāju uz ap-
tieku, nopirku grūtniecības testu� Kamēr Mi-
roslava skatījās multenes, es, sēdēdama uz 
tualetes poda, noskaidroju, ka esmu stāvoklī� 
Šķita, ka pasaule sagrūst acu priekšā�

Viktors tikpat kā nekad nerunāja par savu in-
tīmo dzīvi� Bet varbūt Slava pirmoreiz izraisī-
ja vēlmi uzticēties� Visi zināja, ka Slava prot uz-
klausīt�

— Šovasar man bija tāds pārdzīvojums — gan-
drīz kā orgasms� Biju nonācis līdz iekšējai ro-
bežai, aiz kuras sākas brīvība� Draudziņ, es šim 
pārdzīvojumam tikai nedaudz pieskāros, bet tas 
mani pilnībā pārvērta� Tas notika izbraukuma 
seminārā, mums bija praktikantu saiets� Prakti-
kanti no Maskavas, Minskas, Kišiņevas, pat no 
Ulanbatoras��� Un tur bija viena meiča��� Sīku-
mos neielaidīšos� Bet pēc visas tās uguņošanas 
ieraudzīju ideālo iespēju� Mūsu apziņas saska-
nēja kā cimds ar roku� Bija sajūta, ka puzli var 
salikt� Zināju, ka tas nav tik vienkārši, ka mani 
pie viņas ir pieveduši� Biju kaut ko labu viņiem 
izdarījis, un viņi bija man parādā� — Viktors no-
vērsa skatienu no Slavas sejas, palūkojās uz kal-
jana iemuti� — Īsi sakot, viss salikās kā pasjanss� 
Jutu, ka esmu iekļuvis mistērijā� Lietas pārvēr-

tās simbolos�

***
Kad viņš atgriezās mājās, situ viņu ar trauku 

dvieli, ar pannu, zvetēju ar plaukstām pa vai-
giem un krūtīm� Viņš stāvēja kā izcirsts no ak-
mens, es lūkojos uz šo auksto, neko nesaprotošo 
seju, līdz apjēdzu, ka šo cilvēku vairs nepazīstu� 
Nezinu, kas stāv man pretī�

Miroslava skatījās uz šo ainu platām acīm un 
beidzot apjautājās:

— Mamm, kāpēc tētis neko nesaka? 

***
Tā sapratu, ka gaidu viņa bērnu� Tajā vieglu-

mā, ar kādu sagājāmies, ir kaut kas būtisks� Ro-
mantika, no kuras vairs neatjēgties� Kā pēc sma-
ga dzēruma, kad visas iekšas izvērsušās uz āru, 
galva reibst joprojām� Sūtīju viņam vienu e-pas-
ta vēstuli pēc otras, līdz viņš atbildēja no jaunas 
adreses: «Neraksti vairs uz iepriekšējo adresi, 
sieva izlasīja mūsu saraksti�»

Tad sapratu, ka šis pasjanss, šī mistērija sado-
māta tāpēc, lai ievilktu mani dziļumā� Avantūra 
ar to meiču — tikai tāpēc, lai mani noķertu� Tu 
saproti? Mani dzen kā zvēru� Viņi ieraudzījuši, 
ka esmu aizgājis pārlieku tālu� Baidās, ka nozag-
šu viņu uguni� Uz mājām es tagad braucu tikai 
uz vienu dienu�

Kopš tā semināra — tikai uz vienu dienu� Un 
mana sieva ir stāvoklī� Tagad viņi nāk pie viņas 
sapņos un skaidro, kā uzlauzt manu e-pastu� 
Viņa atrod visas tās vēstules���

***
Eju uz poliklīniku, spiezdama pie acīm kabat-

lakatiņu, lai nebūtu redzami asaru maisiņi, un 
pie viena atminos pantu no dzejoļa, kuru man 
lasīja Viktors� Iespējams, ka tas bija Gumiļovs, 
skaidri neatceros, bet četrrinde man galvā jo-
projām griežas un griežas, un mati sāk slieties 
stāvus, kad beidzot esmu apjēgusi, ko visu šo 
laiku Viktors gribēja man pateikt� Viņš runāja ar 
mani, bet es viņu nesapratu�

«Paguris tu pēkšņi būsi, nespēsi vairs dziedāt 
ilgāk�

Sastingdams vēl apzināsies, elpas ievilciens 
cik īss�

Cirtīs zobus tavā rīklē trakie, asinskārie vilki,
Lēkās pāri tavām miesām, ķetnām krūtis sa-

mīdīs�»

***
Un pēkšņi mani sāk medīt� Draugi atkāpjas� 

Tā meiča man raksta, ka esot stāvoklī� Uzzinu, 
ka banka iesaldējusi manus kontus� Zvana sie-
vastēvs un paziņo, ka viņa sievai pēc pēdējās 
sarunas ar meitu bijis infarkts� Un es saprotu, 
ka man blakus staigā nāve� Viss, ko es varu, — iet 
dziļumā, nostiprināt pozīcijas, apgūt jaunu abs-
trakciju līmeni� Vai atceries spēli Persijas princis? 

Ļubko Derešsproza Patiesības mirklis
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«Kurš grib valdīt pār uguni, tam vispirms jāno-
mirst�»

***
Viņš pārvācās no sievas dzīvokļa pie manis, 

es gaidu bērnu� Vairākkārt sapņos redzēju, ka 
tā būs meitenīte� Sāku pat izdomāt viņai vārdu� 
Varbūt Zoē? Neierasts vārds, bet tagad jau tādi 
modē�

Viņš joprojām brauc uz semināriem� Vienmēr 
ceļā, es viņu tikpat kā nesatieku� Kad atbrauc — 
ik reizi šķiet, ka mani pie viņa velk kāds neat-
vairāms spēks� Jūtu, cik spēcīgs viņš kļuvis� Viņš 
grib, lai viņam sekoju�

Reizēm man liekas, ka viņš nojauš, kas notiks 
ar mani� Reizēm man žēl, ka viss bijis tā� Beigu 
beigās ir labi, ka viņš tik daudz braukā apkārt� 
Viņa komandiera balss dzen mani izmisumā�

No otras puses — labi, ja bērnam ir tētis�
Par savas meitas māti viņš izsakās izvairīgi, 

viņi reti tiekoties� Viņa esot nopietna sieviete, 
pusi mūža nostrādājusi par vietējā pagasta do-
mes priekšsēdētāja vietnieci�

Mēs tā arī neesam sareģistrējušies� Reizēm 
viņš zvana sievai, jautā, kā klājas meitai� Kad 
viņš brauc uz dzimto pusi, man rodas nojauta, 
ka viņš iegriezīsies satikties ar meitiņu� Šķiet, ka 
viņiem viss normāli�

***
— Ziemsvētkos atbraucu uz dzimto pilsētiņu 

un secināju, ka man nav, kur palikt� Visi drau-
gi no manis novērsušies� — Viktors neskatījās 
uz Slavu, viņš vērās savā iekšienē� — Tad palū-
dzu, lai ielaiž pie viņiem apmesties� Un zini — 
mani uzņēma kā savieti� It kā nekas nebūtu no-
ticis� Dzīvoju pie viņiem jau piecas dienas, un 
neviens nav man pateicis neviena slikta vārda, 
neviens nav atgādinājis, ka patiesībā nemaz ne-
dzīvoju pie viņiem��� — Slava sajuta, kā mainās 
Vitjas elpas ritms� — Un meitiņa prašņā: «Tēti, 
kad nāksi dzīvot pie mums?»

Vitja aizsedza seju ar plaukstu, lai Slava nere-
dzētu viņa asaras� Pagāja brīdis, asaras neizžuva� 
Vitja notrauca tās ar delnu, atvilka elpu un atkal 
ievilka kaljana dūmus�

— Šo ceļu vajag noiet līdz galam, — Viktors iz-
grūda caur sakostiem zobiem�

Slavam nebija, ko atbildēt� Viņam būtu gribē-
jies draugam teikt: «Vecīt, tu esi Dievs», bet cie-
šanu raksti pretīsēdētāja sejā slēdza viņa lūpas� 
Vārdi šķita pārlieku viegli un bezjēdzīgi� Slava 
sajuta dīvainu iztukšotību, tāpēc atkārtoja sev: 
«Es esmu Dievs� Esmu Dievs�» Tā izpaudās viņa 
līdzjūtība Vitjam�

— Viss� Kaljans jau izdedzis, — skarbi un atsve-
šināti teica Viktors� — Jāprasa rēķins�

***
Reizēm, kad viņš naktī guļ man blakus, es sa-

jūtu, ka ir divi Viktori� Viens ir tas, kuru es pa-

zīstu, kurš var būt bargs, tomēr mīlams, kurš var 
kļūt nežēlīgs, tomēr nezaudē kontroli pār situā-
ciju� Var iet pāri līķiem, bet tie būs ienaidnieku 
līķi, nošauto vilku līķi�

Un ir otrs Viktors� Viktors, no kura es baidos� 
Viktors, kuru es nepazīstu�

Kad ieklausos sava grūtnieces vēdera plak-
šķos, kur peldas nākamības Zoē, Viktora meita, 
jūtu, ka šis Viktors nav aizmidzis� Viņš ir gatavs 
uz visu� Varenais un baismīgais� Pāri likumiem�

***
Ko vēl teikt? Joprojām aizlūdzu par viņu, gri-

bu, lai viņam viss labi� Par mani un Miroslavu 
gan jau kāds baznīcā svecīti aizdegs� Tā sagadī-
jās�

***
Draugi izgāja paelpot svaigu gaisu� Bija jau 

tumšs� Drīz sāks pienākt īsziņas ar atgādināju-
miem par neatbildētajiem zvaniem� Viņus jau 
sen meklē� Viņi ir vajadzīgi� Viņi ir uz viļņa�

Viņu augstības stāvēja Kijevas dzīvojamās 
ēkas iekšpagalmā�

— Paklau, — Slava pēkšņi ierunājās� — Tu reiz 
man kolosālu dzejoli nolasīji� Nekādi nevaru at-
cerēties� Kā tur bija? «Mīļo puisēn, tu tik jauns 
vēl���?»

— «Puisēn jaukais, tu tik priecīgs, tu tik gaiši 
smaidīgs esi, nelūdz dāvāt tev to laimi, pasauli 
kas indēt nāk,» noskandēja Vitja, ielūkodamies 
kolēģī ar caururbjošu skatienu, un Slava saju-
tās neomulīgi� — «Tev ne jausmas, tev ne jaus-
mas, kālab vijole šurp nesta, kādas ir tās tumšās 
šausmas tam, kurš pirmais spēlēt sāk!» Slava pa-
smaidīja, kaut gan juta uzmetamies zosādu�

— Nu labi, lai tev veicas� Tu uz metro?
— Nē, es uz maršrutnieku, — teica Viktors, 

pārtraukdams dīvaino pauzi sarunā� Viss, viņš 
atkal stāvēja uz kaujas takas�

— Labi, draugs, gan jau vēl tiksimies, — un Sla-
va aizsoļoja uz metro� Bija pienākusi īsziņa no 
kārtējās draudzenes� «Gaidu uz perona� Kur tu 
esi?» Slava pasmīnēja, atceroties sarunu ar Vik-
toru� Vajag taču visu tā sarežģīt� Bet kļūst tik 
vienkārši, ja tu esi Dievs� Ê

No ukraiņu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete

Ļubko Derešsproza Patiesības mirklis
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Elīna Līce — dzejniece 
un dziesminiece. 
Iznākuši dzejoļu 
krājumi Tik tuvu pie… 
(2008; kopā ar Andu 
Līci) un Redzu (2018). 
Līces muzikālajos 
ceļojumos liela nozīme 
ir stabules balsij un 
etniskajām noskaņām. 
Dzejas un mūzikas 
kompozīcijas Māsai 
sievietei (2021; Latvijas 
Radioteātris) autore.

Ω
Esmu zeme�
Dažādi laikmeti
vilkuši zīmes —
bet ne Kaina�

Esmu zeme, 
smaržojoša, ataugoša vēlreiz —
ir bradāts, cirsts un laupīts,
bet palieku sava�

Kur sasaucas trūdi un sasaucas kauli, 
kur atvases garo: 
ka rētas ir Raksti, 
un tajos nav kauna —
viss baro�

Pilsētā
Apsēsties un skatīties dzīvi, 
kas demokrātiski izsvaida:

ne tikai elkoņu biezums
nosaka virzību un ietvi,
tempa dramatismu
ar sarkano sāli mutē�

Steidz jaunas meitenes 
vai meitenes, 
kuras gribētu būt jaunas�

Te apjaušamas sāpju smailes 
un viengabalainības deficīts,
kam pāri slienas
Rīgu kā aknu knābājošais
Pētera gailis�

Ω
Rīsu zelmenī 
meitenes maigais gurns —
Fudzi kalns�

Ω
Izspiest dzejoli 
kā pilienu no pirksta,
kurā visu
asins elementu aina�

Ω
Vakar izplūktā nāve
no gladiolu padusēm
šodien jau
jaunos ziedos uzkāpusi�

Ω
Mana āda atmazgāta
no skūpstiem�
Dvēsele no vēlēšanās ne�

Ω
Viens otram pāri darījuši, 
bērni sāk darīt pāri
paši sev�

Ω
Zem vitrāžu spožuma
Meklēju vietu,
Kur nebūtu kapu�

Baznīcā
Nodziest ugunis�
Dievs paliek ar Dievu�

Ω
Caurspīdīga gaisma pār deniņiem 
liek domāt par mīlestības bizi,
ko atstāji uz grīdas
Laika frizētavā�

Ω
Es gribu pāriet zelta putnā, 
kas Kolumbijas cilšu rokās viz —
tās rokas sen jau sairušas smiltīs,
un atracējiem gruži acīs birst
un iekrāso ar sārtu gaismu —
aiz laikiem sitas putna sirds,
starp ēnu ēnām, ļaužu izkliedētām —
šis veidols, kurā iespiests Dieva pirksts�

Elīna Līce

rētas ir Raksti

dzeja
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***
Es gribu izģērbties
gandrīz visu laiku
tāds vecums
un novirzes
bērnības trauma
kad Mirtante teica 
TE NAV NEKĀDA ŅŪDISTU BIEDRĪBA
viņa atklāja manī dumpinieku
bet varbūt apklāja
naktīs sapņoju
par Dagniju 
viņas intuīciju
un angļu skrūvgriezi
joprojām no rītiem
nesot savu Ērikonkuli kalnā
dzīve nepavisam nav kino
vai teātris
vai cirks
ko tu padarīsi
tik maziņš vienmēr
tik samaitāts
ņedatroška

***
visa mana dzīve ir viltojums
dienas gaismas rēnajā dzīvē
starp terabaitu pilnām cilvēku ilgām
kas paslēpušās aiz citiem domātas biogrāfijas
esmu pelēks sētas suns
bez izciliem radu rakstiem
tāpēc tik unikāliem
jo pat man tas ir noslēpums
iespējams naktīs no manis
izlien nenosakāmais TAS
kā seksa budēlis
pilnīgi pārveidojot it visu
nakts melnajā spogulī
kas bija zināms pirms tam
un tikpat kaitinošs
konservatīvajās ikdienas pilsētas ielu slejās
jo iespējams arī jums 
kas mani šorīt redz aizmirsušu pārģērbties
visa dzīve ir viltojums
un jūs gribat ļaut

savam seksa budēlim
vai dvēselei
vai sirdsapziņai
vai vienkārši nekam 
piedzimt
tas nekad nedarīs jūs laimīgākus
veiksmīgākus 
mīlētākus
bet
varbūt jums beidzot
izdosies no tukšuma nekliegt
protams
ka
nē

***
es dzirdēju reiz ielā balsi
kuru laikam nedzirdēja
neviens cits
vismaz vērojot kā kaimiņiene
no dzīvokļa 69
turpina stumt mutē kaimiņa pīrādziņu
no dzīvokļa 35
šajā nelaimīgajā pieturā ik rītu
gadiem varbūt pat gadsimtiem
tikpat nelaimīgā kā manas domas
pirms es dzirdēju reiz ielā balsi
es esmu tikpat viduvējs
kā saule
kuru sen neviens nepamana
bet tāpēc tas nenozīmē
nevajag
mierinoši
kad rakstu dzejoļus 
un zinu 
kaimiņiene numur 69
tos tāpat nekad
neizlasīs

***
un tagad
mazo muļķīt
un tagad
un nekad citu reizi
ne Juras 
ne kādā citā laikmetā
bet tagad 
šeit un šonakt
pasaulei palido garām visi laikmeti 
auto straumes
kaķi melni
dzērāji vai daži velni
tagad mazo muļķīt
tagad es esmu pie tevis atnākusi
tava pirmā 
vājprāta 
pazīme
labi ka līdz vecuma marasmam
vēl daži gadi
čukstēja siltas lūpas un pasausas
kā patiesība

Dainis Deigelis

Ego
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Dainis Deigelisdzeja Ego

***
man bija draugs
viņam bija pietiekami daudz naudas
lai varētu ēst visu un cik vien var
un tā kā mums bija līdzīga bērnība
mēs labi zinājām
kā tas ir kad
nevar
tā nu katru reizi
kad satikāmies viņš runāja
par to kā ēdis kur un kad 
un turpināja ēst
viņa holesterīna līmenis bija baiss
bet viņš nevarēja un nevarēja apstāties ēst
viņu neinteresēja nekas cits
tikai tāpēc viņš strādāja
viņš nomira sasniedzis mērķi
ja es nebūtu nabags
ja man nebūtu mācījuši
bada stundās meklēt dzīves jēgu
es būtu dzīvojis tāpat
un nomiris
laimīgs
tikmēr ikreiz
kad eju uz viesībām
es visur redzu šīs tuklās
izsalkušās acis
un apskaužu tās

***
Kādā vakarā es satiku cilvēku
gluži parastu
nu gluži tādu pašu
kā tu un es
kā šī pilsēta
kā šis laiks kurā elpojam
viņš gāja man garām
pagriezās un teica
viss
būs
labi
nākamajā dienā viņu atrada 
mirušu parkā uz soliņa
pārklātu ar svaigu pilsētas ziņu lapeli
kurā bija rakstīts
mūs visus gaida
pasaules gals
bet tas nav iemesls
viņam
neticēt

***
visi baidās
bet tu izej trīspadsmitajā vakara stundā
izej un uzņem kursu
uz trīspadsmito zodiaka zvaigzni
protams melnajā piektdienā
protams pilnmēnesī
iegaudojies pret to kā
pēdējais šīs skumjās
un nogurušās pilsētas vilks

uz nezināma tempļa pamatiem
kur reiz cilvēki devās
ar dziesmām un bez bailēm
ziedot mirkli laimes
melnam murrājošam kaķim
pirms evaņģēlijos
vēstures hronikās
iespiestā līdz šūnas kodolam
dogmā kā lietuvēnā
tev krāšņi ietirgots
ka kādam jākrīt ceļos
jāzemojas senam tikumam
zem ādas kroņiem
scepteriem un kodeksiem
bez vienas taisnības
viena likuma
bez mīlestības pret tuvāko
un tālākajiem radiem visiem
tavā asinī rit kods
tavā apziņā atslēga
tavā gribā ceļš uz vārtiem
pa kuriem tu izej trīspadsmitajā vakara stundā
un skaties uz zvaigzni
uz kuras
vēlreiz satiksimies 

***
pamazām vējš norimst
viļņi mazāki
un revolucionārā poza
ir reklāmas triks 
kaulēšanās objekts
ar pasūtītāju sociālajos tīklos
un debesīs
pamazām vējš norimst
tu esi šajā pilsētā
tāds pats kā visi
nogurusi nejaušība
palikusi minūte
ej un skaties spogulī
kurā raudzījušies visi citi 
tu stāvi lielveikala rindā
un apceri šo neizbēgamo stāvokli 
ar sarakstu rokās
kur rakstīts
bez piena mājās nerādies

***
mans milzīgais ego
kas liek sapņot mesiāniskus sapņus
pornogrāfiskus sapņus
sapņus kā tādus pelēkbaltus ziloņus
kas stampājas starp mani un šo pilsētu
starp vārdu un zilbi
starp komentāru un dzejoli
tas ir vienīgais
kas man vēl pieder
milzīgais ego
un tava elpa uz vaiga
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1.
aiz-kustināts solis
tu paklūpi bet nenopurini putekļus
apsēdies uz zemes un skaties kā tie vizuļo 

gaismā
varbūt tas ir tas
par ko mēs nerunājam

sieviete autobusā man saka
ka dzīve ejot kā viļņi iet
un kad tie tev skalojas pāri
tur tu stāvi

tur tu paliec

ir jāļauj ūdenim paņemt malku pretī
mūsu ādas ir slapjas mēs
saspiežam sviedrainas plaukstas
pāri kā baznīcas tornis tas vilnis

un tad jau uz sēkļa
sausi līdz ceļiem
es neteikšu 
tikai ievilkšu smiltīs zīmi

te mēs bijām
un pāri mums skalojās vilnis
un mēs no tā neaizbēgām

2. 
kad saskaras divas taisnes tu attopies palicis divi
un no tevis vairs nekrīt ēna bet gan tas kas ir 

palicis miris

lai arī dēvētas par krustcelēm te satiekas 
simtiem taku

tikai dažas ir iemītas zemē tikai dažas ir ievilktas 
debesīs

nāk vilnis un aizskalo acis ciet
un tad jau mēs esam citā pusē

3.
kad mute ir vaļā kā apgāzta bļoda
visiem pietiks pa malkam
nav jāsasmeļ izlijis šķidrums
bet jāļauj tam iesūkties zemē

tur mūsu pēdas atdzersies slāpes
un mēs pieskarsimies pa īstam
arī tam kas apslēpts plaukstām

arī tev es kaut ko pastāstīšu
tas vairs nav noslēpums
pūš caurvējš un aizskalo visu
kas noglabāts bada dienām

4. 
katra diena ir jauna čūla zem manas ādas
karstums vairs neko neapzīmē
tas tikai ārda

sekunžu odi man badīgi cirkulē apkārt
es padodos
dalos ar savu sulu kā bērzs pavasarī

vientuļas acis pār horizontu
iezīmē telpu
apstājas

putni aizlido
arī debesis nogurušas

un ko gan mēs tagad iesāksim
mīlulīt

5.
kā divas zilas bojas peld tavas acis 

ir vieglāk peldēt dziļāk
(pārkāpt robežas;
iet pāri sarkanajai gaismai)
kad neviens neskatās

tu pastāsti man kā viss notiks
(viss tiešām mēdz būt vienkārši — 
pēc plāna; viss ir sarunāts;
nav pārpratuma)

sākumā mēs peldēsim brasā
mūsu mutēs ūdens sajauksies ar siekalām
un tad mēs slīksim
tu glābsi mani
es ļaušos

un drīz mēs izpeldēsim krastā

mēs netiksim līdz horizontam

zvērests, 
kuru kauns 
lauzt

Elīna Vendija Rībena
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Elīna Vendija Rībenadzeja zvērests, kuru kauns lauzt

tomēr
nejutīsim vilšanos; ir karsti
katra veldze ir kā jauna elpa
ar to pietiek
ar katru elpu paliek vairāk vietas

tur tu esi
jauna diena; kaila
miesa aizskar rīta vēju

izskaloti jūras akmeņi mēs
žūstam
drīz mēs atkal būsim sausi
tīri un bez grēka
un bez atmiņām

xxx
es veldzējos aizmigušās pilsētas sapņos
ko no puspavērtajiem logiem laukā izdzenā vējš
un izklāj baltā palagā
tieši zem manas mājas loga

miegā un mirušiem vaibsti atslābst
es piedodu saviem pāridarītājiem kamēr tie dus
jo tikai tad es redzu — 

neviens no mums nezin ko sacīt
nevienam nepieder pareizie vārdi

bet mums pieder viena pilsēta
un mēs varam tajā tikties
paspiest viens otram roku
un atcerēties viņu miegu
tad piedot

xx
es pieduru pirkstu pie debesīm
kaut kas deg bet vēl tālu
kā zibens ko nedzirdi tikai
saredzi pamalē debesis baltas

es palieku viena 

kā piesieta zemei
beidzot izprotu vārda «bijāt» nozīmi
ar katru zibsni man cauri plūst strāva
nevaru atraut skatienu

debesis deg

mans vārds ir celts no plīsušiem spoguļiem 
neredzu sevi tikai to kas paliek (vien to) (kas 

paliek) 
pāri kad atkal un atkal manas pēdas
kā noburtas velk mani tālāk

xx
tumsa kas apņem plaukstu
kad tā pietuvojas par mirkli
tuvāk

tas esi tu
un tur tu stāvi
kā ceļa stabs sastindzis
plaši atplestām rokām

bet es esmu muļķis
un norādes nemāku lasīt
un tāpēc es eju tev cauri
nesu tevi sev līdzi
kā krustu

šī nesamaņa ir rūgta
kā pārāk ilgi pagrabā stāvējis vīns
un es nezinu vai es maz protu
rast kādu vainu kādā
ko varētu nosaukt 

pār mani ir pāraudzis bezdibenis
kā tumši zils karbunkulis
tas karājas smagi un dimd

un es zinu 
tad kad tas aizies
es palikšu krustcelēs stāvam
plaši atplestām rokām

kā ceļa stabs gaidot
kad nāks kāds kas mani nesīs
kā krustu sev līdzi

kā zvērestu kuru
kauns lauzt



Rafaels Martins Kalvo 
(Rafael Martín Calvo) 
— spāņu tulkotājs 
un dzejnieks, dzīvo 
Latvijā. Ventspils 
Augstskolas 
pasniedzējs, šobrīd 
gatavo disertāciju 
valodniecības 
nozarē. 2003. 
gadā izdots dzejas 
krājums de repente 
mineral (piepeši, 
minerāls), bet 
2021. gadā 
— Rudimentos para un 
espacio interior (Pamati 
iekšējai telpai). Šogad 
Kalvo tulkojumā spāņu 
valodā izdots arī Noras 
Ikstenas romāns Mātes 
piens (Leche materna).
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*
Par maz salviju un piparmētru šajās 
bezmalas dienās, visur posta 
atplestās rokas�
 Par maz nevainojamības
ligzdās, apaļu oļu pilnīgās spozmes� 
Par daudz neaizsargāti ir ziedi�

Vīri pārnāk no pļaujas ar ziedputekšņiem 
uzacu lokos� Pie zābakiem dubļi, 
uzkodās saule, padzerties kvarcs, apskāvuši
sirpjus, tie liekas gulēt un izdāļā
zeltainu sēklu� 

Par maz glāstošu vēju� 
Par maz mīļuma mājokļos� 

*
Uz ādas degzīmes, vēstis ar tinti, 
gravējumi ar kaula aso smaili, skan 
tumša mūzika, mezdama gaismu�

Uz ādas zilzili sniegi, 
novembra atturīgā saule iedīglī, 
gadalaika nokosto lapu
sausā, lēnā biršana� 

Kukurūzas lauka pašā malā lapsa
izrakusi sev labāku migu: viegli izkašājusi 
smiltis, veikli nozudis tās ausīgais 
pārgalvīgais rumpis� 

Rīts nemeklē kādu, 
kam patikt� Paturu tā vienaldzību sev, svina
pelēko melodiju, klusinātos žestus — runāju, 

izeju,
pazūdu starp kaut kā vesela, pamatīga
sīkajām šķiesnām�  

*
Pat vismazākajā telpā tas izbrīvēs vietu�
Ar putniem (bet bez nekārtības) grūta, miesa
kļūst stiprāka šaurībā, tai nekad netrūkst
asinsradnieciskas barības� 
 Ārpusē spoguļi, gaidas,
izauguša un uzvarējuša ķermeņa
veselums� Un kāda ataviska dziesma 
ir avota puksts dziļumā, biezas zelta
dzīslas puksts� 

*
Nākdama caur prizmu, tā arī neiestājas nakts, 
kas kļūst arvien garāka� Vardēm un tārpiem, 
odiem un putniem negulētājiem tas ir laiks, 
kad spēlēt paslēpes tumsā� 

Kaut kur tālumā muzicē ciema orķestris, 
un tā atšalkas noskan gluži kā vasaras balss� 
Trompešu un bungu nesaskanīgajā troksnī
maskējas mednieki: 
naksnīgajā telpā uz plēsoņas knābja
apmeties asiņu klusums� 
 

*
Kaula vārdos, sadragātos vārdos, 
tajos lapsa neatstāj pēdas vasaras 
gaitās� Zaigojoša aste, atiezts ilknis
pret ezi un vārnu, bumbieri, gliemezi� 

Bads tās kaulos laistās kā zelts, 
vieglumu tā patapinājusi no spāres� 
Pēdu spilventiņos jaušams
upes rāmais spars�

Krūmos ir medus, 
un kūmiņš dodas to meklēt, 
mugura un aste nevainojami taisnā līnijā,
no priekšpuses — vaļsirdīgs skatiens, mugura un 

purns
rušina pļavu, bet tā ķermenis — kvēlojoša ogle, 
alķīmija savvaļā� 

Āboli krīt paši no sava svara šajā 
izšķērdīgajā septembrī� Arī kas salds
nesarūgtina lapsu�

*
Nevainojams ir tikai gaiss.
Šantāla Maijāra (Chantal Maillard)

Nevainojams ir tikai krauklis
un īriss, kas stāv ar vienu kāju
dīķī� Tikai slieka 
ir nevainojama un nags, 
un tikai šī nebeidzamā
dziņa� 

Tikai slieka ir 
nevainojama

Rafaels Martins Kalvo
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Rafaels Martins Kalvodzeja Tikai slieka ir nevainojama

*
Ko mēs apēdam no dienas? No cilvēku koka? — 
Kritušos augļus, sarkanus, gatavus�
Pirms īstas zināšanas viss garšo
pēc vara, līgām un smilts� 

Kaut saujā degtu ogles, 
kaut iezīmētu plaukstas un deniņus, 
ir jāpašķir gaiss ar tām un jādodas uz priekšu�  

Uz dzīvīgi sarkana celma, uz šīs tiešām rūdītās
patiesības virsmas virmo neredzamais — 
tas, kā te nav, tas virmo un uzrunā mūs, stāsta
par zariem un dzinumiem, par mizas šķipsnām,
ko stirnas joprojām izplēš tukšumam� 

Arī es runāju ar neredzamo, arī es joprojām
runāju ar jums�  

*
Katrā ģimenē ir kāds, kurš izlasa
akmeņus un kaulu šķembas no sirds
un saudzīgi tos nogremdē
laika nomales lāmās� 

Rušināt, meklēt� Rokas spalvu
kārbā, kur ganās saule, rokas
katrai dienai, katram ikdienas darbam, 
jo ligzdai, ko taisi, ir dažādas šķautnes:
te dimanta, te katastrofas, te cīniņa
par vietu zem saules� 

Rokas, tās meklējamas gārsā, 
laika šūpolēs, tās manītas
ar jasmīna dzīslu�

*
Lai saprastu, ka stihija satur
pretrunu, vajadzēs iznākt tai pretī, 
taču bez maskas, bez pārliecības
tumšās atrunas� 

Artēriju un vēnu savienoto trauku
ainavā kustības arvien vairāk un vairāk, arvien
vairāk patvēruma�
 Varbūt tikai no nākamības
būs iespējams atrast, ieraudzīt� Ne jau atbildes, 
tikai pašu kļūšanu par� 

*
Ar savu dzeloni un dziļumu —
tu neesi nekas� Pār kāju izauga zāle,
pār lūpu — sarma� 

Ārs ar savu pelēko mēli
tev sagādā psalmus, lai būtu, ko kult
dienās, kurās kļūsti sev svešs: 
psalmus, lūgšanas, korāļus — tiem ir sava pieeja
nolieguma juveliermākslā� 

Piepūle izsakās neskaidri� 
Nekas netop, viss riņķo nepabeigts,
neveikls, nepabeigts� Pa kluscietīgu straumi 
tu nolaidies cauri garai dienai� Ar pagaisušiem
vārdiem pievarēdams jēlu telpu,
kurā esi roka un medījums� 

*
Kurmji nēsā tumšu apspalvojumu, 
lai norādītu, ka pazeme tiem pieder ar sirdi un 

dvēseli� 
Saules, kas savā kodolā nes uguns 
rēgu, pie kura kājām cilvēki nebeidz krist ceļos� 

Pieskaries zemei, 
uzliec roku uz tās veidola, 
iepazīsti zemes ortogrāfiju� 

Kurmis ir lēns, viļņveida debesu ķermenis, 
viņa ķepa lāpsto, skrapst, atgrūž kaulu, 
pastumj fosiliju, aprij slieku — tam ir
pazemes spēks, tam ir zenīta spēks� 

*
Starp rokām nav vietas
nevērībai� Līdz galam atvērta
blīvā gaisma, lai izčabētu zvaigznes
ilgajā skrējienā� 

Pārāk cieša sasaiste sabiezina laiku�
Uzmani, lai logi  un aku grodi
stāv gana atvērti: to tukšajās ejās
nav jāmet vēlmes� 

No spāņu valodas atdzejojis Edvīns Raups



Česlavs Milošs (Czesław 
Miłosz, 1911—2004) 
— poļu dzejnieks, 
domātājs, esejists. 
Nobela prēmijas 
laureāts (1980). Cikls 
Teikumi ievietots 
Miloša krājumā Himna 
Pērlei (1982), kura 
nosaukums sabalsojas 
ar nekanoniskajā Toma 
evaņģēlijā atrodamo 
slavinājuma dziesmu 
tai daļai cilvēkā, kam 
ir iespēja apvienoties 
ar transcendentālo. 
Šī publikācija piesaka 
Miloša dzejas izlasi 
Dāvana apgāda 
Neputns samta sērijā, 
tomēr cikls Teikumi 
atdzejots speciāli 
žurnālam Domuzīme.
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Exodus
— Kad ieradāmies, te bija vienīga vienīga gārša, bieza kā dūrē pirksti�

Iekšējās kārtības noteikumi
Ja vēlies, Zeme tevi gadu simteņiem pārdzīvos� 

Līdzeklis pret pesimismu
Mani mierināja mežs, kas liesmoja, zibens aizdedzināts�

Svētnīca
Biežņā ceļos krizdami, viņi pielūdza uzkāpšanu debesīs� 

Aizmākoņu kalns
Kāpām augšup, pa priekšu dzīdami pārpasaulīgu briežu baru� 

Klusuma zona
Klusums gluži vai tumšzils, spozme uz vīnalapām
Un aitu nagu nospiedumi tādi paši kā Romas laikos� 

Recepte
Iekams iznāksi uz kāpnēm, nomazgā asinis no rokām�

Mākslinieka katehisms
Lai kaut vienu cilvēku pasargātu tavs darbs�

Epika
Viņus noslānīja ar pātagu, kad tie nāca lūgdami�

Filozofijas izcelsme
Aiz riebuma pret miesas smakām un izdalījumiem
Viņi iemācījās vilkt jo daiļas līnijas� 

Sezonas
Zelta laikmets, sudraba laikmets, vara laikmets, dzelzs laikmets?
Nē� Maģijas laikmets, dzejas, filozofijas un filoloģijas�

Mūsdienu dzejnieks
Ieslodzīts ellē, stāsta, ka elles neesot� 

Atklātība
Kā lai es mīlu tuvākos, ja tie pelnījuši nāvi?

Teikumi
Česlavs Milošs
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Česlavs Milošsdzeja Teikumi

Suņi
Lielās zālainās nogāzēs suņi spēlējas cilvēku acu priekšā,
Kuri tobrīd ir gatavi mīlēt tik līdzīgo cilvēku cilti� 

Draudi
Bail domāt, ka to, ko esmu aizmirsis, man atgādinās� 

Daba
Kad manī dancoja velni, es pats sev likos eņģelis�

Pazīšanās zīme
Viņi bij tādi paši kā mēs: lidot tie mācēja sapnī� 

Pārkāpjot slieksni
Un nokrita no manis laikmeta goda tērps, un es attapos lielā zemē, ko apdzīvo
cilvēku aizmirstas ciltis� 

Teiksmas fragments
Pa pazemes silu un pazemes mežu, garas nedēļas pazemes ūdeņu atblāzmās
Gāja ceļinieks, viņiem taujādams, kā saņemt piedošanu� 

Izsauciens
Ne jau tādu es gribēju dzīvi, ne ar tādiem likumiem, ne uz tādas Zemes!

Pārmetums
— Tu nerunā taisnību� — Jo varbūt, ka ir vēl cerība cilvēkiem�

Nopelns
Tas ir viņa nopelns, ka pēcnācēji
Stāda kokus un dzird zvanām zvanus� 

Par robežu novilkšanas vajadzību
Nelaimīga un melīga bija jūra� 

Iemesls brīnīties
Kādu stihiju valdnieks devis mums dziesmas dzimšanas slavēšanai?

Pēc Heraklīta
Mūžam dzīvā uguns, visa mērs, tā kā bagātības mērs ir nauda� 
Ainava
Nevajadzīgi, meža bišu medus nolijuši meži�

Valoda
Kosmoss, tas ir, sāpes manī vāvuļojušas velna valodā�

Suplikācija
No galaktiskās klusēšanas sargi mūs�

Katram gadījumam
Kad es lādēšu likteni, tas nebūšu es, tā būs Zeme manī�

No pitagorisko likumu krātuves
Aizbraukdams no dzimtās zemes, atpakaļ neskaties, Erīnijas uz pēdām�

Hipotēze
Ja tu, viņa teica, raksti poliski tālab,
lai sodītu sevi par grēkiem, tad tev taps piedots�

Portrets
Viņš ieslēdzās tornī, lasīja antīkos autorus, uz terases baroja putniņus� 
Jo tikai tā viņš varēja aizmirst iepazīt sevi� 
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Česlavs Milošsdzeja Teikumi

Priecinājums
Nomierinies� Gan tavus grēkus, gan tavus labos darbus aizmirstība pārklās� 

No Kalifornijas dzejnieces Orlandas Brugnolas
Slava Tev, kas esi ēnu karalis�

Do ut des
Viņš jutās pateicīgs, tātad nevarētu neticēt Dievam� 

Ideālā republika
Kopš paša rīta, tikko saule tur iespīd caur ēnainām kļavām,
Viņi staigā, atcerēdamies svēto vārdu: Ir� 

Kārdinātājs dārzā
Nekustīgi nolūkojas zars, gan auksts, gan dzīvs�

Kārtība
Tev atņemts� Un kāpēc lai tev nebūtu atņemts?
Ij labākiem par tevi atņemts bijis� 
Trūkums vai tikums
Tu biji padevīgs, tu biji uz ceļiem! — Biju padevīgs, biju uz ceļiem!

Kas mums nāk talkā
Laipa ar margu virs kalnu strauta
palikusi atmiņā līdz vissīkajam mizas grumbulim�

Rietumi
Uz salmu dzelteniem pakalniem, virs aukstas, gaišzilas jūras melni
dzeloņainu ozolu brikšņi� 

Uzraksts, kam jānonāk uz nezināmās F. kapavietas
Kas Tevī bija šaubas, tas zaudēja, kas bija ticība, tas piepildījās�

Kapakmens
Tu, kurš tā domā par mums: viņi dzīvoja vienos maldos,
Zini, ka nemirs nekad mūsu cilts, Grāmatas ļaudis� 

Atmiņa un atmiņa
Nezināt� Neatminēties� Ar to vienīgo cerību:
Ka aiz Lētes upes ir atmiņa — izdziedināta� 

Dievbijīgais
Tātad tomēr uzklausīja Dievs manu lūgšanu
un atļāva grēkot viņam par godu�

Par mērķi dzīvē
Ak, apklāt šo manu kaunu ar asinssarkanu mantiju!

Zāles
Ja ne riebums pret viņa ādas smaržu,
es varētu domāt, ka esmu labs cilvēks�

Ilgas
Ne jau pārtapt uzreiz par vienu no varoņiem, dieviem� 
Pārvērsties kokā, augt gadsimtiem, nedarīt pāri nevienam� 

Kalni
Slapja zāle līdz ceļiem, avenājs izcirtumā par cilvēku augstāks, mākonis kraujmalē,  

mākonī melns mežs�
Un zvērādās tērpušies gani nokāpuši mūs satikt� 
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Česlavs Milošsdzeja Teikumi

Kustība pretējā virzienā
Jau viņu troņu drupas jaunmežs pāraug� 
Atgriežas vilki, un lācis guļ drošībā avenājos� 

Rīts
Pamodāmies pēc sazin cik tūkstošu gadu miega� 
Atkal saulē lidoja ērglis, bet vairs nenozīmēja to pašu�

Krietns loms
(Lūkas 5: 4-10)
Zivis lēkā krastā izvilktos tīklos
    Sīmanim, Jēkabam, Jānim� 
Augstu bezdelīgas� Tauriņu spārni� Katedrāles� 

Baznīcas vēsture
Divus tūkstošus gadu es pūlējos saprast, kā bija�

Izdevusies dzīve
Viņa vecumdienas iekrita labajos gados�
Nebij zemestrīču vai plūdu, nedz arī sausuma�
Likās, gadalaiki mainās, kā nākas, rāmi,
Zvaigznes spožāki plaiksnī, un saulei ir stiprāka gaisma�
Pat attālās provincēs tolaik nebija kara�
Paaudzes auga, savus tuvākos mīlēdamas�
Neviens neapšaubīja cilvēka lādzīgo dabu�
Rūgti bij šķirties no šīszemes jaunā vaiga�
Žēl un kauns metās par šaubām, kas viņu agrāk tirdīja,
Prieka vien tik, ka reizē ar viņu sāpošā atmiņa irs�
 
Divas dienas pēc viņa nāves viesulis aiznesa piekrasti�
Sāka dūmot simts gadus nedūmojuši vulkāni�
Lava pārklāja mežus, vīna dārzus un ciemus�
Un ar kauju par salām iesākās karš�

No poļu valodas atdzejojusi Ingmāra Balode



Ingūna Beķere ir 
Dr. philol., tulko 
daiļliteratūru no 
angļu un japāņu 
valodas. Publicējusi 
literatūrkritiskus 
rakstus un dzejoļus 
žurnālā Avots, Grāmata, 
Kentaurs XXI, Karogs 
u. c. Paralēli angļu 
filoloģijas studijām 
apguvusi japāņu 
valodu, izglītojusies arī 
Kobē. 

Ilzei Apinei ir maģistra 
grāds komunikācijas 
zinātnē un filozofijā. 
Strādājusi vairākos 
periodiskos izdevumos 
par žurnālisti un 
redaktori. Ikdienā 
nodarbināta ar e-vides 
attīstības jautājumiem. 
Interešu lokā ētika, 
sociālā filozofija, 
biomāksla.
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Citzemju rakstnieku daiļliteratūras darbu tul-
kojumi ir nozīmīgi latviešu valodas un domas 
attīstībai, veido daļu no kopējās literatūras plūs-
mas� Ingūna Beķere jau gandrīz trīsdesmit gadus 
latvisko starptautiski atzītu un intelektuāli spē-
cīgu autoru grāmatas gan no angļu, gan arī no 
eiropiešiem sarežģītās japāņu valodas, labprāt 
dzīvo šajā daudzveidīgo kultūru satikšanās tel-
pā� Haruki Murakami, Kadzuo Išiguro, Salmana 
Rušdi, Virdžīnijas Vulfas, Iana Makjuana, Alana 
Hollinghērsta, Josifa Brodska, Stīvena Kinga, Ju-
kio Mišimas, Mārgaretas Atvudas un Pola Oste-
ra daiļradi latviešu lasītājs iepazinis, pateicoties 
tieši Ingūnai Beķerei� Šajā tiešsaistes formāta 
sarunā — par tulkotās literatūras izvēles virzie-
niem Latvijā, par vēstījumu un skatpunktu au-
gošo daudzveidību un par grāmatas marginali-
zāciju mūsdienu sabiedrībā�  

Kas tulkotāja un tekstu attiecībās ir notu-
rīgs, kas pakļauts svārstībām? 

Tulkotāja un teksta saspēle laika gaitā mai-
nās; svarīgi, kā tulkoto literatūru katrā konkrētā 
brīdī kultūrā kopumā uztver un ko no tās gai-
da� Vienmēr ir divi — teksts un tulkotājs� Ir tek-
sti, kas no tulkotāja neko daudz neprasa� Un ir 
krietni prasīgāki teksti, ar kuriem strādājot, tul-
kotājs par saspēli domā daudz rūpīgāk� Prasīgu-
mu, piemēram, ietekmē estētiskās, intelektuālās 
baudas piesātinājuma līmenis oriģināltekstā, arī 
teksta diktētā nepieciešamība izprast citas kul-
tūras kontekstu�

Īsā atbilde — jo prasīgāks teksts, jo interesan-
tāks darbs tulkotājam�

Kā vērtējat grāmatu tulkošanas politiku 
Latvijā?

Šeit vietā būtu iestarpināt tā saukto tiesību at-
runu — darbs, kas saistīts ar daiļliteratūras tulko-
šanu, ir tikai viena daļa no manas profesionālās 
dzīves� Tāpēc ar pārāk plašiem izteikumiem visu 
izdevējdarbību vai tulkošanas politiku nevēlos 
vērtēt� Man ir subjektīvi novērojumi, ka attiecī-
bā uz daiļliteratūras tulkošanu latviešu valodā 
politikas valsts mērogā nav� Vienkārši nav� Lat-
vijā kopumā virzītā politika, iespējams, izpaužas 
tikai tādā mērā, ka tiek atbalstīti kādi noteikti 
grāmatu projekti� Bet projektu kombinācija nav 
politika� Kopsavelkot domu, es teiktu, ka lasīša-
nai pieejamais tulkojumu klāsts ir fragmentārs� 
Nedomāju, ka to veido noteikta sistēma, privāta 
politika vai plāns� Tulkojumi Latvijā drīzāk ir kā 
dzīve — to plūsmai raksturīga nejaušība�

Varētu, protams, jautāt lielajiem apgādiem, 
kāda ir to tulkošanas politika vai stratēģija, kāds 
ir šis izvēles vai nosacījumu algoritms� Latvijas 
situācijā nav mazsvarīgi, ka divi lielākie grāmatu 
izdevēji ir arī lielākie grāmatu tirgotāji� Šī kop-
sakarība varētu nozīmēt to, ka liela nozīme ir 
tam, kas tiek pirkts� Taču bizness ir bizness, tāda 
ir arī grāmatu izdošana, tāpat kā mākslas galeri-
jas� Manuprāt, nekas negatīvs tajā nav jāsaskata� 
Līdzīgi kā internetā — algoritms piedāvā to, kas 
iepriekš lasīts, un ir ļoti grūti no tā izrauties� To-
mēr šāda pieeja veido situāciju, kurā kļūst diez-
gan prognozējami, kas no jauna parādīsies tul-
koto grāmatu plauktā�

Kāds aspekts vēl izceļams? 
Tas, ko varētu saskatīt kā citu valstu grāmatu 

tulkošanas politiku, ir redzams Latvijā izdotajos 
tulkojumos� Kā labu piemēru var minēt ziemeļ-
valstis, arī Igaunija ļoti atbalsta savas literatūras 
tulkojumus citās valodās� 

Vai konkrētās grāmatas vienmēr ir tās, ko ap-
gādi izdotu, ja nebūtu attiecīgās valsts finansiālā 
atbalsta, ir cits jautājums� Te vietā būtu padziļi-
nāta saruna — diskusija ar apgādiem� Piemēram, 
mēdz būt tā sauktās noliktavu tīrīšanas; arī es 
esmu pirkusi grāmatas, kas maksā vienu eiro� 
Papētot izrādījās, ka gandrīz visas izdotas ar ci-
tas valsts atbalstu� Izdot un turēt pagrabā, lai pēc 
tam izpārdotu? 

Tāpat par latviešu literatūras tulkojumiem ci-
tās valodās� Reizēm, lasot ziņas par valsts atbals-
tītiem latviešu jaunākās literatūras tulkojumiem, 
kas, protams, ir apsveicami, tomēr «no pagraba» 
izlien jautājums — vai ir papētīts, kas notiek tā-
lāk, pēc izdošanas? Proti, nepietiek ar to, ka at-
balsta tulkojumu izdošanu vien� Nozīmīgs ir arī 
turpmākais — vai tiek atbalstīts ceļš, pa kuru grā-
matas nonāk līdz lasītājam� Kādi ir grāmatas rek-
lamēšanas, popularizēšanas, jā, mārketinga pa-
sākumi� 

Te varbūt vietā atcerēties Pētera Hēga (Peter 
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Tulkotāja Ingūna 
Beķere uzskata, ka 
grāmatas lasīšana nav 
ārējība, bet pieder 
diezgan intīmai, 
«izrādes sabiedrībā» 
marginalizētai jomai. 
Foto — Matīss Markovskis
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Høeg) gadījumu, kurš ar Smillas jaunkundzes sniega 
izjūtu kļuva par starptautiski ļoti pazīstamu un 
arī bez valsts atbalsta tulkotu rakstnieku� Tulko-
juma ceļā pie lasītāja ir ļoti daudz nianšu� 

Savukārt ne briti, ne amerikāņi savu autoru 
tulkošanu tādā valstiskā līmenī neatbalsta� Un 
tulkojumu klāstā latviešu valodā dominē tādi 
darbi, kas ir komerciāli daudzsološi vai paredza-
mi pieprasīti�

Politikas esamība ir laba� Bet kādreiz arī tā var 
kļūt par problēmu� Politikas neesamība — tāpat� 

Vai Latvijā ar grāmatu starpniecību pie 
plašākas sabiedrības nonāk tās idejas, kas 
aktuālas intelektuālajā vidē citviet Eiropā, 
pasaulē? 

Domāju, ka ne, bet es personiski nedrīkstu 
prasīt no citiem vizionārismu vai misijas apziņu� 
Katrs tulkošanas laukā jau kaut ko dara savu ie-
spēju robežās�

Notiekošais nav atraujams no konteksta� Man 
ir ļoti sāpīgi domāt par šā brīža faktisko situāci-
ju — kādu laiku ir dzīvots ilūzijās par latviešiem 
kā par gudru, jā, arī tīri izdzīvošanas ziņā gud-
ru tautu, bet tas, ko redzam tagad, ir nožēloja-
mi� Pēc tā, kas noticis aizvadītā pandēmijas gada 
laikā, ilūziju burbulis gan ir pārplīsis� Varbūt vēl 
saglabājas ilūzijas par latviešiem kā par dziedo-
šu un lasošu tautu� Taču varbūt arī tās nav vērts 
kultivēt, tāpat kā vēlamā uzdošanu par esošu� 

Paraugāmies Latvijā izdotajos dizaina žur-
nālos un arī cilvēku publiski demonstrētās sa-
vas privātās dzīves telpas — cik bieži tur redzam 
grāmatplauktus? Ļoti reti� Atceros kāda Tatjanas 
Tolstajas stāsta sākumu, citējot aptuveni: tās bija 
mājas, kurās vienīgās grāmatas bija bērnu mā-
cību grāmatas� Lakoniski formulēta nolemtība� 
Protams, var jau teikt, ka daudzi lasa digitālā 
formātā� Bet domāju, ka patiesībā nelasa nemaz� 
Lasošā sabiedrības daļa ir pavisam neliela, un 
pirktspējīgā daļa ir vēl mazāka, lai cik brutāli tas 
izklausītos� 

Kopējo ekonomisko fonu nevar ignorēt, kaut 
arī pašā Latvijas grāmatniecībā gribētos vairāk 
misijas apziņas� Varbūt, varbūt pēc laika…

Tāpat jāņem vērā, cik daudz ir to, kuri grib un 
spēj tulkot, un cik daudz ir to, kuri grib un spēj 
izdot� Ceļā līdz grāmatas izdošanai vēl iesaistī-
ti redaktori, korektori u� c�, kas veic milzīgu un 
intelektuālās piepūles ziņā ļoti cienījamu darbu� 
Viņu resurss nav neizsmeļams� Tam iepretī — ie-
robežotais lasītāju skaits un pirktspēja� 

Izveidojusies situācija, ka grāmatniecības 
nozīmīgums ir jāpierāda?

Laikam� Var jau būt, ka tā ir katra grāmatniecī-
bā iesaistītā, arī mana atbildība� Pienākums pie-
rādīt un runāt par lasīšanas nozīmību, par grā-
matu skaistumu… Bet kā tas izdarāms praksē? 
Uz to ir grūti atbildēt�
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Šķiet, atrodamies zināmā apjukumā� Kaut jā-
teic, ka fragmentārajā un nejaušību diktētajā 
grāmatniecības jomā gan oriģinālliteratūrā, gan 
tulkotajā ik pa laikam tomēr iznāk spožas un 
skaistas grāmatas, profesionāli nostrādātas, mī-
lestībā un cerībā tapušas grāmatas� Varbūt es zī-
mēju pārāk drūmu ainu� 

Latvijā darbojas valsts atbalstīti muzeji, teātri, 
orķestri, savukārt grāmatu izdošanai sistēmiska 
atbalsta ārpus projektu formas nav� Salīdzinā-
jumam — arī teātris ir ekskluzīvs, taču teātriem 
nav jādzīvo tikai no projektiem; un citas kultū-
ras nozares saņem regulāru valsts finansējumu� 
Stabila grāmatniecības dzīvotspēja — es pat nezi-
nu, kā to varētu saprātīgi atrisināt, ar bibliotēku 
uzturēšanu vien diez vai ir gana� Doma par Lat-
vijas valsts izdevniecību mūsdienās šķiet pilnīgs 
anahronisms� Tomēr sistēmiska pamatatbalsta 
neesamība grāmatniecībai rada risku� Jā, beidzot 
seno ideju par samazinātu pievienotās vērtības 
nodokļa likmi šogad politiķi īstenoja, taču kādēļ 
tas prasīja tik pārcilvēciskas pūles? Kopumā grā-
matniecība šķiet atstumta kā pabērns�

Vai literatūras telpā mainās samērs starp 
vietu, ko aizņem tikai un vienīgi literatūra, 
un vietu, ko aizņem aktivitātes ap to?

Aktivitātes ap literatūru varam nosaukt vienā 
vai otrā vārdā, bet informācija par grāmatu ir ne-
pārvērtējama vajadzība� Savukārt tas, vai mārke-
tings ir atbilstošs konkrētai grāmatai un vai vi-
sām grāmatām tiek nodrošināts mārketings, ir 
atsevišķas izpētes vērts jautājums� Ir izdevumi 
un autori, kuriem tiek pievērsta īpaša uzmanība, 
ir tādi, kuriem mazāk, bet cik pamatoti un kā šie 
notikumi ievirza grāmatas likteni?

Ar mārketinga palīdzību mūsdienās var izdarīt 
daudz, taču grāmata par fetiša objektu nav pada-
rīta, un to arī grūti būtu izdarīt� Grāmatas lasīša-
na ir ļoti privāta lieta� Teātra vai izstādes atklāša-
nu ir vieglāk padarīt par publisku kopā būšanu, 
veidot par tādu kā performanci, kurā cilvēks var 
atrādīties — es te piedalījos� Kā publiski parādīt, 
ka esmu piedalījusies grāmatas lasīšanā? Vai nu 
esmu to izlasījusi, vai neesmu� Grāmatas lasīša-
na nav ārējība, tā pieder diezgan intīmai, «izrādes 
sabiedrībā» marginalizētai jomai�

Disertācijā par postmoderno ironiju sa-
vulaik pētījāt postmodernista, amerikāņu 
rakstnieka Džona Barta (John Simmons Barth) 
daiļradi. Kā viņa tēze par romāna beigām at-
balsojas pēdējo desmitgažu literatūrā?

Vispār interesanti� Šis Barta izteikums ir ese-
jā Iztukšotā literatūra (1967)� Patiesībā viņš teica 
— ja atsijātu visu par un ap to sarakstīto —, ka 
literatūrā ir beidzies reālisms� Šādā nozīmē viņš 
neko nepareizu nav pateicis un nav kļūdījies, jo 
ap to laiku klasiskā reālisma dominēšana arī no-
slēdzās� Tas gan nenozīmē, ka reālisms nav sa-
glabājies vai atgriezies, bet spēles noteikumi ir 
mainījušies� 

Tagad literatūra pieļauj daudz lielāku formu 

daudzveidību� Varbūt Barta izteikums izskanē-
ja radikāli, taču toreiz sākušās izmaiņas nekur 
nav pazudušas, tās joprojām pastāv� Mūsdienās 
turpina sakuplot balsu, naratīvu daudzveidība, 
stāstītāju nenoteiktība, spēles ar lasītāju uztveri� 

Savukārt poststrukturālists, franču rakst-
nieks Rolāns Barts (Roland Barthes) pirms 
50 gadiem apsprieda tāda mūsdienu autora 
nāvi, kuru veido literatūras vēsture un kurš 
kļūst par tās rīku tekstu producēšanā. Kā 
vērtējat šīs idejas izpausmes literatūrā — tel-
pā, kas ir tulkotāju darba lauks? 

Šī autora doma arī nāk no kāda 1967� gada 
darba? Jā, interesanta gadu sakritība un idejas� 
Faktiski to varētu interpretēt šādi — tekstā nav 
jāmeklē autora nolūks, un autors nedominē tek-
stā tad, kad tekstu lasa kāds cits� Autora nāves 
diskurss ir sniedzis lielu vaļu lasītājam atkāpties 
no domas, ko domājis autors� Varbūt reālisma 
beigas un autora beigas ir radījušas lielu lasītāja 
brīvestību�

Cik izplatīta ir pieeja konstruēt, radīt, pie-
mēram, prozu atbilstoši kādai literatūras 
teorijai? 

Pieņemu, ka rakstnieks — un katram ir tādas 
tiesības — vēlas iekļauties sev tīkamā diskursā� 
Vai tas nozīmē, ka viņš grib tieši piemēroties li-
teratūras teorijai vai atbilst kritikas gaidām? Nē, 
tomēr izvēles vienmēr ir — estētiskas, teorētis-
kas, politiskas, pastāv arī piemērošanās izdevēja 
vai lasītāju prasībām� Kādreiz romānus rakstīja 
tā, lai tie būtu publicējami avīzēs turpinājumos, 
savukārt tagad pielāgojas audiogrāmatām vai 
raidierakstiem, lai arī te drīzāk ir runa par teh-
niskiem pielāgojumiem� Ja rakstnieks pieder pie 
kādas uzskatu kopas, tas neizbēgami atspoguļo-
jas viņa rakstniecībā� 

Un tiecība uz oriģinalitāti — spēcīga? 
Kuram tā nav? 
Kādi mīti — pašu radīti vai tādi, kas sakņo-

jas ārpus tulkotāju ietekmes — ir par grāma-
tu tulkotājiem?

Šajā vārdā var ielikt tik bezgalīgi daudz… Ir 
pieņēmumi un varbūt pat stereotipi par tulkotā-
ju darbu, jo kurš gan ar kādiem izteikumiem ne-
veido stereotipus par sevi? Tipiskākais no tiem 
— tulkotājs dzīvo citu cilvēku sarakstītos tekstos 
un savu dzīvi nedzīvo� 

Stereotips vai varbūt mīts, ar ko visbiežāk pati 
personiski esmu saskārusies, ir saistīts ar japāņu 
valodu� Jāteic, lai arī pasaules atvērtība ir lielā-
ka nekā jebkad un mēs daudz vairāk zinām par 
citām zemēm, tieši tulkotājam nereti piedēvētas 
tās kultūras iezīmes, no kuras valodas viņš tul-
ko� Eiropieši tiekušies orientu jeb Austrumus, arī 
Japānu, padarīt eksotiskus, tos uztver ne pārāk 
reālistiski� Dažkārt šīs iedomas ir tālu no patie-
sības� Atsevišķi maldīgi priekšstati tiek attieci-
nāti arī, protams, uz angļu kultūru� Īsumā — es 
nedzeru ne zaļo tēju, ne melno tēju ar pienu, 
praktiski nekad� Varbūt tādējādi varu noformu-
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lēt savu pretestību pret tipveida pieņēmumiem� 
Pieņēmumus par citu kultūru tik tiešu ietekmi 
uz sevi vienmēr esmu uztvērusi ar viegli slēptu 
aizkaitinājumu�

Haruki Murakami stāstā Šinagavas mērka-
ķa atzīšanās vārdi kļūst par «kurināmā avo-
tu, kas kaut nedaudz sasilda».1 Vai šo domu 
var attiecināt uz jūsu attiecībām ar mūsdie-
nu autoriem? 

Ir autori, pie kuriem vienmēr gribas atgriez-
ties� To lokā, kuriem sekoju, ir Ians Makjuans 
(Ian McEwan) , Kadzuo Išiguro (Kazuo Ishiguro), arī 
Salmans Rušdi (Salman Rushdie), Džulians Bārnss 
(Julian Barnes), Lidija Deivisa (Lydia Davis), tā-
pat arī katra Greiema Svifta (Graham Swift) jaunā 
grāmata man ir notikums� Ja parādās informāci-
ja, ka šiem autoriem iznāks jauns darbs, man tas 
ir jāizlasa�

Tomēr svarīgi neapstāties pie ugunskura, kas 
silda� Tādēļ cenšos lasīt jauno Bukera prēmijas 
saņēmēju darbus un, protams, vēl citus, lai sev 
zināmo autoru loku paplašinātu� Balsis, autori, 
vēstījumi — tas ir ārkārtīgi interesanti� Bet visus 
nevar aptvert, tas nav iespējams� 

Haruki Murakami vienmēr ir bijis viens no 
man būtiskiem autoriem, arī tolaik, kad par viņa 
darbu tulkošanu un izdošanu vēl nebija tik lie-
las intereses� Šķiet, izveidojies labais tonis teikt, 
ka Murakami nav pietiekami labs vai pietiekami 
japānisks, vai ir komerciāli pārāk veiksmīgs� Rei-
zēm publiskais viedoklis tiek pavairots nekritis-
ki� Taču nedomāju, ka tik vienkārši spriedumi ir 
trāpīgi, drīzāk Murakami ir vērts lasīt vērīgi� Ik-
vienam autoram viens darbs ir labāks, cits vā-
jāks, bet Murakami romāns Aitas medīšanas pie-
dzīvojumi ar savām domām un mājieniem man ir 
viena no personīgā kanona grāmatām� Tajā ziņā 
nekas nav mainījies� 

Vai latviski tagad ir pieejams labākais, ko 
Murakami sarakstījis? 

Domāju, ka jā� Pavisam drīz klajā nāks stās-
tu krājums Vienskaitļa pirmā persona, kurā būs ne 
tikai pieminētais, bet vēl viens Šinagavas mēr-
kaķis� Katrs pats varēs izspriest, vai tas ir viens 
un tas pats mērkaķis vai divi dažādi� Otrs stāsts 
ir agrāk rakstīts, bet ar autora atļauju ir iekļauts 
jaunajā krājumā, kas, uzsvēršu, ir vērīgi, ne virs-
pusēji lasāms, kā sākotnēji varētu šķist�

Nezinu, vai latviešu lasītājam būtu interesan-
ta grāmata, ko Murakami rakstīja pēc Aum Shin-
rikyo sektas uzbrukumiem ar zarīna gāzi metro, 
vai stāstu krājums, kurā notikumi risinās traģis-
kās Kobes zemestrīces ēnā� Taču, to sakot, es jau 
arī esmu ļāvusies stereotipam par to, kas lasītāju 
interesētu, ko pircējs pirktu� Varbūt tā jau ir sava 
veida pašcenzūra? Domāju, ka iztulkotais kopu-
mā ir vērtīga un liela izlase� 

Kā veidojas to autoru loks, kurus tulkojat? 
Ir darbi, ko labprāt izdotu izdevēji, un darbi, 

ko labprāt tulkotu es, tātad nepieciešams atrast 
vidusceļu� Jaunus autorus, kurus vēlētos tulkot, 

varbūt nemāku īsti pieteikt, bet varbūt latviešu 
lasītājiem tie nebūtu interesanti� Tā ka sākotnēji 
tulkotājs ir viens ar savu izvēli, un ir izdošanas 
realitāte, kuru pārstāv izdevējs� Pēdējā laikā ie-
spējas eksperimentēt ar pārsteigumiem ir retas 
vai drīzāk to pat vairs nav�

Jā, ir vairākas autores, kuru tekstus vēlētos 
tulkot, gan Deivisa, gan Nīla Zinka (Neil Zink) , 
Lisa Tadeo (Lisa Taddeo) — ļoti spēcīgas, intere-
santas rakstnieces ar bezkompromisu atklātību� 
Tādu īpašu interesi izdevējos man nav izdevies 
radīt� Taču man pašai ir liels prieks šo rakstnieču 
darbus lasīt�

Raksturojiet aktuālo mūsdienu angļu va-
lodā rakstītajā literatūrā — vai un kā tā mai-
nās?

Faktiski jārunā par angliski rakstīto literatūru, 
jo pasaule kļuvusi ļoti globāla un savstarpēji sais-
tīta� Par to liecina arī fakts, ka uz Bukera prēmi-
ju var pretendēt ne tikai britu autori, bet angliski 
rakstošie, piemēram, šogad to saņēma Dienvidā-
frikas rakstnieks Deimons Gelgats (Damon Gal-
gut)� Saturiski tai pašlaik raksturīga daudzveidība, 
proti, dažādi skatījumi, idejas, vēstītāji� 

Kādreiz aktuāls bija termins WASP, ar to apzī-
mēja balto anglosakšu protestantu� Nedomāju, 
ka šī balss pasaules literatūrā ir kļuvusi mazsva-
rīgāka, drīzāk literatūra angļu valodā kļūst bagā-
tāka ar tematiem, vēstījumiem un to mijiedarbī-
bu� Ar to es domāju plašu balsu spektru, ne tikai 
klasisko politkorektumu — sieviešu un minoritā-
šu literatūru� Pērn Bukera prēmiju saņēma skotu 
rakstnieks Duglass Stjuarts (Douglas Stuart) par 
satriecošo debijas romānu Šagijs Beins, kurš atai-
no ļoti nabadzīga bērna skatījumu, tātad pārstāv 
pavisam neaizsargātu sociālo slāni� Literatūra 
kļūst saturiski daudzšķautņaināka, tajā ienāku-
šas jaunas domas, uzskati, kas bagātina literatū-
ras telpu�

Līdz ar to katra grāmata, ko vērts lasīt, prasa 
lielāku piepūli un atvērtību tādā ziņā, ka var ga-
dīties — ir lietas, par kurām neko nezini un kuras 
vari nesaprast� Tas neattiecas tikai uz literatūru 
un teksta estētiku, jo arī rakstnieku balsīm ir at-
šķirīga izcelsme un fons, tām var būt gara priekš-
vēsture, kas sakņojas arī koloniālismā vai post-
koloniālismā� Lasītājam apzināti jāizkāpj ārā no 
tā, ko pats zina un ko pats pieredzējis, lasot un 
iedziļinoties lielā mērā jāpaplašina sava iztēle�

Starp jūsu tulkotajiem autoriem ir Nobela 
prēmijas literatūrā un Bukera balvas saņē-
mējs Kadzuo Išiguro, Bukera atzinība — arī 
Ianam Makjuanam un Salmanam Rušdi. Vai 
to var saistīt ar izvēles ceļu, izsverot, ko tul-
kot un ko ne?

Bukera prēmija ir svarīga tāpēc, ka žūrija pie-
teiktās grāmatas lasa — gan garo sarakstu, gan 
īso, un lēmums ir reāls vērtējums� Prēmija ne-
balstās uz kopsavilkumiem, ieteikumiem vai 
preses relīzēm� Man ir izšķirīgi, lai godalga būtu 
piešķirta, pamatojoties uz profesionālu vērtēju-
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mu, nevis žūrijas izvēli, ko ietekmē vai nosaka 
politiskā situācija vai tobrīd aktuālās vēsmas� Arī 
citas prēmijas var uzskatīt par augstu profesio-
nālu novērtējumu, piemēram, Gonkūru prēmiju 
Francijā�

Savulaik izdevējs Atēna man iedeva izlasīt Ala-
na Hollinghērsta (Alan Hollinghurst) darbu Dailes 
līnija, vairs pat neatceros, vai grāmata jau bija iz-
nākusi vai manuskriptā, — izlasot guvu pārliecī-
bu, ka grāmata jātulko� Pēc kāda laika kļuva zi-
nāms, ka autors par šo darbu ir saņēmis Bukera 
prēmiju� Tad man uz brīdi likās — jā, gaumes sa-
skan� Angļu valodā rakstītajai literatūrai Bukera 
balva patiesi ir nozīmīgs novērtējums, tās nav ti-
kai sabiedriskās attiecības�

Japānas literatūrā par augstāko virsot-
ni tiek uzskatīts romāns Leģenda par Gendži, 
kuru 11. gadsimtā sarakstījusi rakstniece, 
imperatora galma dāma Murasaki Šikibu. 
Mūsdienu latviešu lasītājs vislabāk zina vie-
nu, arī pasaulē populāro rakstnieku Haruki 
Murakami.

Virsotņu ir daudz� Tikpat labi līdzās Leģendai 
par Gendži varētu likt arī Sejas Sjonagonas Pagal-
vja stāstu� Citam virsotnes būs Rjūnosuke Akuta-
gava vai Dzjuničiro Taņidzaki� 

Japāņu mūsdienu literatūrā pašlaik ir vairākas 
interesantas autores, ir pat izveidojies atsevišķs 
virziens — rakstnieču sarakstīti detektīvromā-
ni, mistērijromāni� Pāris rakstnieces izceļamas 
sava īpašā radošā rokraksta dēļ — Sajakai Mu-
ratai (Sayaka Murata) piemīt savdabīgs, atsveši-
nāts skatījums uz dzīvi, tāpat arī Mieko Kavaka-
mi (Mieko Kawakami), kura ir izvērsusi dialogu ar 
Murakami, pārmetot rakstniekam nepietiekami 
iejūtīgus vai pārāk stereotipiskus meiteņu, sie-
viešu attēlojumus�

Šobrīd mani īpaši interesē Joko Tavada (Yoko 
Tawada), kura saistoši raksta gan japāniski, gan 
vāciski� Teksti par tulkošanas problemātiku, par 
netulkojamību, par dažādu kultūras jēdzienu at-
šķirību dažādās valodās tapuši galvenokārt vā-
ciski, savukārt japāniski Tavada radījusi fascinē-
jošus, mazliet sirreālus darbus� Mani interesē un 
vilina vietas un laiki, kur notikusi kultūru sa-
skarsme, gan ne vairs kas tik vispārzināms kā ja-
pāņu mākslas priekšmetu ienākšana Eiropā un 
ietekme uz impresionistiem, Vinsentu van Gogu� 
Fascinē pilsētas, kurās notikusi kultūru saskars-
me, — Japānā tāda bija, piemēram, Kobe, trešā Ja-
pānas osta, kuru 1868� gadā atvēra Eiropas tirgo-
ņiem un ietekmēm� Arī tulkojumā, tāpat kā Kobē 
vai Šanhajā, kopā sanāk kultūras� Vietās, kurās ir 
vairāk nekā viens, enerģija parasti ir lielāka�

Tomēr Japānas kultūra veidojusies ilgsto-
šā noslēgtībā. Savukārt šodien tā ir atvērta 
ārpasaulei. Kā vērtējat japāņu valodas mai-
nību?

Jā, Japānas vēsturē ir bijis ilgs noslēgtības pe-
riods, tomēr Japāna vienmēr aktīvi ir ņēmusi sev 
lietderīgo no apkārtējās pasaules, tā vienlaikus 

nav norobežojusies no lielākiem procesiem� Kā 
zinām, hieroglifi ir aizgūti no Ķīnas� Mijiedarbē 
ar citām kultūrām Japāna sev vajadzīgo padara 
par savu, tā līdz šim ir bijusi ļoti rosīga pārņēmē-
ja un pārstrādātāja� Mūsdienās japāņu valoda ir 
atvērta angļu valodas ietekmei� No valodas pū-
risma viedokļa anglicismi var krist uz nerviem, 
bet savā ziņā japāņu valoda šos aizguvumus ie-
kļauj japāniskumā�

Japāņu valodai ir vairāki rakstības veidi. 
Kāda ir specifika, tulkojot no japāņu valo-
das?

Hieroglifi ir noteikta ideogrāfiska sistēma, 
taču japāņu valodā ir vēl alfabētiskā zilbju rak-
stība — katakana un hiragana� Protams, ikviena 
valoda, kurai raksturīga vizuāli citāda rakstība 
un pastāv cita papildu sistēma, prasa ilgāku ie-
iešanu šajā sistēmā, iekšējās kopsakarībās� Šajā 
procesā ir kaut kas hermeneitisks� 

Vai rakstības specifika ļoti ietekmē tulkošanu? 
Ir lietas, kas jāapspēlē, piemēram, hieroglifu no-
zīmes, kuras ir atšķirīgas uzvārdos vai citos vār-
dos� Bet šādas valodu nozīmju spēles un saspē-
les raksturīgas ikvienā valodā, un nedomāju, ka 
to dēļ japāņu valoda īpaši izceļama� 

Tiesa, rakstība ir ļoti skaista un vienlaikus in-
troverta, tā varētu teikt� Eiropas valodās saska-
tām daudz līdzību� Piemēram, pamācoties spāņu 
valodu, leksikas līmenī var atklāt daudz līdzību 
ar Šekspīra laika angļu valodu� Bet eiropietim ar 
Eiropas valodu pieredzi japāņu valoda ir kas pil-
nīgi cits� Lieta par sevi� 

Cik lielā mērā jūsu tulkotajos darbos skan 
jūsu pašas balss? 

Laikam pagrūti atkāpties un distancēties no 
sevis� Ceru, ka mana balss nedominē, jo noteik-
ti nevēlos, ka pareizi un glīti iztulkotā tekstā iz-
teikti jaušama tulkotāja balss� 

Esmu saskārusies ar rakstnieka balsi arī bur-
tiskā nozīmē — tā ir Salmana Rušdi balss, kas, 
strādājot ar viņa tekstiem, vienmēr domās man 
skan fonā� Atmiņas par dzirdētajiem priekšlasī-
jumiem, stāstnieka aizrautību, stāstīšanas prieku 
ļoti palīdzēja tulkot viņa darbu Lūka un dzīvības 
uguns� 

Tagad tulkoju Kadzuo Išiguro grāmatu Klāra 
un saule, tajā runā mākslīgā intelekta balss — ab-
solūti neitrāla un it kā bez emocijām, tomēr ļoti 
grūti neielasīt šajā balsī arī kādus pārdzīvoju-
mus� Darbs ir interesants un vedina domāt tieši 
par vēstītāja balsi, par to, kā autors balsi ir pozi-
cionējis, un šķetināt, vai tiešām neitralitāte ir tik 
neitrāla� 

Kas jūsu darbam ir noteikti nepieciešams?
Attiecībā uz profesionālu vai radošu darbu 

Virdžīnijas Vulfas teiktais laikam joprojām ir ak-
tuāls — pašai sava istaba� Ê

1 H. Murakami. Šinagavas mērkaķa atzīšanās. Tulk. 
Ingūna Beķere. Domuzīme, 2021., nr. 5. 30.—35.lpp.
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Reiz kādai sievietei pie miesas pieauga grāma-
ta, kas neatlaidās, kamēr viņa neuzrakstīja recen-
ziju� Dienu un nakti viņa kājas mērcēja šķīstošās, 
gurkstošās rakstzīmju tērcēs� Pamazām no viņas 
atdalījās pasaulīgais svars un uzsvars, lai dotu vie-
tu iebiezinātiem vārdiem� Bet kaimiņi sveicināja 
grāmatu, kas padusē nesa tikko redzamo sievieti� 

Ja iztēlotos kādu literāru meistardarbnīcu, kurā 
vingrināšanās nolūkā tiktu uzdots rakstīt par me-
tamorfozēm, varētu iedomāties Franca Kafkas at-
tēloto Gregoru Zamzu stāstā Pārvērtība vai Daniila 
Harmsa Gadījumu ainas, kā arī Arvja Vigula ceturtā 
dzejas krājuma Blusu cirks «kadrējumus»�

Vigula krājums ne bez iemesla asociējams ar pā-
rējiem absurda stilistiku reprezentējošajiem mo-
dernisma darbiem� Kaut arī modernisma uzplau-
kums saistās ar vērtību krīzi pēc Pirmā pasaules 
kara, virziena estētikai raksturīgās «nemitīgas ak-
tualitātes medības»1 tomēr noārda šīs mākslinie-
ciskās sistēmas laika robežu, tādējādi sasniedzot 
Vigula dzeju� Jau iepriekšējos autora dzejas krāju-
mos ir dažādu modernisma virzienu ietekme�

Grāmatai Blusu cirks dramatisku zīmogu uzlicis 
gan pats dzejnieks tās anotācijā, gluži apokaliptis-
ki minot pandēmijas sākumu kā krājuma noslē-
guma faktu, gan grāmatas dizaina autors Armands 
Zelčs, vāka noformējumā izmantojot globālu ko-
ordinātu simbolu ar atsauci uz izdevniecības Ap-
vārsnis grāmatām� Zemes koordinātu sistēmas 
simbola nozīme kontrastē ar grāmatas nosauku-
ma nozīmi, bet vienlaikus to padziļina� Groteskais 
nosaukums vilina lasītāju izklaidēs� Mazais top 
šķietami liels, miesiskais un apslēptais — atklāts, 
pārspīlēts, pretīgais — estetizēts� 

Nozīmju tīklojumā ieaužas arī grāmatas sim-
boliskā piederība kādai bibliotēkai — iekšvāka 
formulārā kā iepriekšējais Blusu cirka «lietotājs» 
norādīts pats Arvis Viguls� Teksta burtveidols at-
gādina ar rakstāmmašīnu sagatavotu manuskrip-
tu� Nekonsekventā paragrāfu numerācija atgādina 
par zudušo� Pazušanu aktualizē arī dažādi epigrā-
fi, kuri eklektiski ieskicē grāmatas nodaļu tēmas� 

Katra no piecām nodaļām savā ziņā ir kompozi-
cionāli noslēgts krājums�  

Kaut arī Viguls visā dzejkrājumā koncentrēti 
vērš uzmanību uz objektu detalizāciju un apceri 
«līdz kaulam», pirmajā krājuma daļā lasāmi bez-
personiski, mutējoši un alegoriski cilvēku portre-
ti, gluži kā Džuzepes Arčimboldo gleznas� Kaislī-
bu, apsēstības māktā cilvēka identitāti reprezentē 
sadzīviskas lietas vai kukaiņi, kļūstot par cilvēcis-
kās dabas ienaidnieku un postoša spēka izpaus-
mi� Pārspīlētajos atgadījumos, kas atsauc atmiņā 
Deivida Kronenberga šausmu filmas Muša noska-
ņu un fatālo «slimības» nenovēršamību, dzejoļos 
iesakņotā šausmu estētika kļūst uztverama, ja ju-
teklisko iztēli atbrīvojam idejā par to, ka cilvēks ir 
līdzvērtīgs jebkurai lietai vai dabas formai, ka cil-
vēks nav pasaules centrs un ka salūšana, iznīkšana 
ir tikpat likumsakarīga dabas forma kā dzimšana, 
radīšana� 

Kinematogrāfiskums un dinamika raksturo arī 
krājuma otro nodaļu Istabas dievi� Slimais, kaislī-
bu māktais cilvēks ievietots spilgtos interjeros un 
eksterjeros, nolemts eksistēt, pielūgt lietas, atsve-
šināties� Cilvēka vērtība ir nonivelēta līdz galējībai: 
«tas esmu es, kas ir puteklis / pēdīgais pīšļu pīslis» 
(43)� Jāpiebilst, dzejoli Istabas mīlnieks var uzlūkot 
kā hiperbolizētu pandēmijas laika priekšvēstnesi� 

Trešajā daļā bieži izmantotajā spoguļa tēlā in-
trospektīvi atklājas spokaina, anatomiska aina� 
Cilvēks aptver savas robežas, nāves klātbūtni — 
viss ķermenis ir arī viss cilvēks� «Tavs skeleta koks 
/ krakšķ, kad tu kusties» (56) — ķermeņa pielīdzi-
nāšana dabai īpatni korelē ar nodaļas epigrāfu par 
nelikumīgu īpašuma piesavināšanu�

Kā šķietams mierinājums iepriekšējā nodaļā de-
monstrētajām ķermeniskajām šausmām ieskanas 
ceturtā nodaļa Jautrā zinātne par cilvēka ļaunumu 
un tā sekām� Cilvēks — sabiedrības, ko ietekmējusi 
apgaismība, pārstāvis, kuram nāve ir izklaidējošs 
priekšnesums�

Grāmatas piektā daļa ar pašreflektīvo vērsumu 
uz autora dzīvi nedaudz atgādina Eināra Pelša na-
ratīvu� Lasāmi kaķa «rakstīti» dzejoļi — nejaušības 
nospiedumi� Bērnības, jaunības retrospekcija mi-
jas ar mirkļa palielinājumu kā identitātes rekvizī-
tu preparēšanu un sadzīves poetizēšanu� Detali-
zētajā tagadnes atklātībā kaut kas paliek aizslēpts� 
Dehumanizētās cilvēces fantasmagorijas spriedze 
atbrīvojas personiskās dzīves pietuvinājumā, kurā 
cilvēku pasargā viņa dzīves nozīmīgums�

Arvja Vigula grāmata Blusu cirks ir loģisks tur-
pinājums līdzšinējai autora poētikai un pieredzei, 
tomēr tajā īpaši rafinēti atklāta šī laika cilvēka tra-
ģika� Formāli to atklāj šausmu elementi un kine-
matogrāfiskums līdzās palēninātai intonācijai, 
kāda piemīt vēstījošai dzejai un precīzai sintaksei� 
Ja uz grāmatas iznākšanu atskatītos no pieklājīgas 
distances, droši vien tā būtu ievietojama nozīmīgā 
kultūrvēsturiskā pozīcijā� Kas būs tālāk? Ê
1 A. Ostups. Modernisma ietekme mūsdienu dzejā. 
Latviešu literatūra 2007—2015. LFMI, 2018. 172. lpp.
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Kultūratmiņa, ar kuru, Josifa Brodska vār-
diem runājot, evolūcijas gaitā esam aizstājuši 
asti, darbojas dažādās izpausmēs� To apliecina 
arī romānu sērijā Es esmu… publicētās grāmatas� 
Tās uzdod jautājumus — vairs ne no laikabied-
ru skatpunkta, bet zīmju un tēlu līmenī — par 
to, kā mijiedarbojas laikmets un liela personība, 
par apstākļiem, kas noteikuši latviešu literatūras 
meistardarbu rašanos, arī par to, cik lielā mērā 
pagātnes perspektīva saglabā klasiķu dzīves ik-
dienišķo izpausmju un detaļu aktualitāti�

Līdztekus šie romāni apraksta mūsu kultūras 
būtību un attīstību� Tie lūko pēc skaidrojuma par 
sasauksmēm starp personīgo dzīvi, mainīgo tau-
tas apziņas strāvojumu un politisko procesu at-
balsīm, no vienas puses, un rakstnieka rokraksta 
meklējumiem un valodiskās izpausmes robežu 
pārbīdēm, no otras puses� Kultūratmiņai ir arī 
individuālais — katra lasītāja — līmenis� Lasām 
un samērojam lielās «armatūras» struktūru ar tās 
apjaušamajām un intuitīvajām atsaucēm mūsu 
katra attiecībās ar eksistences pieredzējumiem� 
Turklāt šī romānu sērija var kārtējo reizi uzvedi-
nāt arī uz neērtām atbildēm par varbūtību, ka, ie-
skatoties dižgaru dzīvē, intīmas fineses un tenku 
līmeņa pieļāvumi lasītājos raisa tīksmīgākas tir-
pas nekā refleksija par atklājumiem viņu radošajā 
darbībā un pasaulainas metafizikā�

Sērijas iepriekšējās grāmatas dažādu iemes-
lu dēļ manī lielākoties raisījušas vilšanos (izņē-
mums ir Andra Akmentiņa romāns Meklējot Eze-
riņu), savukārt Ingas Žoludes veikums — romāns 

Vendenes lotospuķe — uzstāda citu teksta piesātinā-
juma un kvalitātes latiņu� Sērijas noliktais uzde-
vums nācis īstajā laikā, autores desmitā grāmata 
ir ne tik daudz kvantitatīvs, cik brieduma rādītājs� 
Lasītājiem ir iespēja izbaudīt rakstnieces meista-
rību� Taču ar to, saprotams, nepietiek, lai skaidro-
tu romāna veiksmes faktorus�

Žolude ir uzrakstījusi ar asinīm; tekstā glu-
ži fiziski jūtams, ka Poruks rakstniecei ir svarīgs 
un tuvs, un grāmatai tas piešķir īpašu personis-
kumu� Tas nozīmē arī pietāti un cieņu jebkuras 
Poruka dzīves ainas pietuvinājumā� Taču nav ne 
dievināšanas, ne apoloģētikas� Brīžiem intonācija 
kļūst šķelmīgi ironiska� Poruks Žoludes stāstīju-
mā elpo un dzīvo savu un īstu dzīvi� Lasītājs kopā 
ar viņu ceļas un krīt, raud un apgaroti mirdz�

Visticamāk, atšķirot romāna pirmo lappusi, 
tikai retajam lasītājam priekšstati par Poruku ir 
nulles punktā� Dažu latviešu rakstnieku vārdus 
diezgan vienkāršotā izpausmē gan apvij tik notu-
rīgi definējumi, ka tajos vismaz jautājumu līme-
nī grūti panākt jebkādas plaisas� Andrejs Upīts — 
komunists un literāro procesu uzurpators, Ojārs 
Vācietis — komunists un dzērājs, Poruks — (pus)
traks romantiķis (turklāt neviens dzejnieks jau 
nevar būt īsti pieskaitāms)� Par Upīti un Poruku 
gaidām Arņa Koroševska un Viestura Vecgrāvja 
monogrāfijas, par Vācieti kvalitatīvu literāro ver-
siju pagaidām nav�

Poruks Žoludes literārajā interpretācijā netiek 
nedz reabilitēts, nedz atklāts atšķirīgā cēloņsaka-
rību tīklojumā� Rakstniecei izdevies vēlamākais 
risinājums — Poruks, līdztekus klasiķim un laika 
zīmei, līdztekus dažādām uzlūkojuma perspektī-
vām ir cilvēks� Ar to Žolude viņu nenoliek «viņš 
kā mēs katrs» plauktā� Viņa dod iespēju Porukam 
dzīvot visās tajās neskaitāmajās un pretrunīgajās 
izpausmēs, kas nenovēršami piemīt visiem — ra-
došiem cilvēkiem reizēm pat sakāpinātākā veidā� 
Poruks mākslinieciskos augstumus sasniedz tieši 
kā cilvēks, un krīt Poruks arī tā, kā cilvēkiem ga-
dās� Un maldās lasītājs, kas kopā ar pašu Poruku 
reizēm notic, ka visupirms pārspīlējumi vai prā-
ta aptumsumi produktīvi iemiesojas dzejoļos un 
stāstos� Cēloņi meklējami visu norišu kopsakarā 
— visa Poruka dzīve ar miera mirkļiem, aplaimo-
tu katarsi un niknu aizvainojumu, kam, gluži kā 
piepildījuma izjūtai, nereti nav racionāla iemes-
la, nosaka viņa spēju transformēt gan apziņu, gan 
bezapziņu vārdos, kas tiek pāri laika robežām�

Poruka dzīves skicēs Žoludei izdodas aprakstīt 
dažus pieturpunktus, arī specifiskas iezīmes, kas 
vispirms kļūst par nākotnes darbu vēstnešiem, 
bet pēc tam iemiesojas stāstos, kam piemīt tikpat 
sakāpināta intensitāte kā gandrīz jebkurai Poru-
ka izpausmei (viņš pats ir pārsteigts, kad no mū-
zikas recenzenta beidzot ir kļuvis par rakstnie-
ku; 1900� gadā Poruks iespējis četrdesmit stāstus 
(353))�

Zīmīgs ir Poruka Drēzdenes posms� Jūsma par 
svešo un vēlme tur par katru cenu palikt kā no-
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Jānis Vādonsrecenzija Reveranss Porukam un valodai

sacījumu, lai melnā dzīves josla būtu izdeldēta 
un varētu iesākties viss labais un lielais, neatbilst 
ierastajām tautiskā nacionālisma klišejām par to, 
ka latviskais — pāri visam� Var tikai minēt, vai un 
kāds būtu Poruka devums latviešu kultūrai, ja ne 
naudas spaidi, kas piespieda atgriezties dzimte-
nē, tomēr Drēzdenes pieredze ir viens no Poruka 
personības stūrakmeņiem�

Saziņā ar cilvēkiem viņš piedzīvo neskaitāmus 
pacēlumus un vilšanos, kas ir tik dziļa, ka šķiet 
sajaukusies ar asinīm� Visur ir pāridarītāji, līdzte-
kus — pašpārmetumi� Tomēr arī tad gribas atrast 
kādu, uz kuru nastu novelt� Pat brīžos, kad tiek 
vaļā no sevis un citu šaustīšanas, Poruks jūtas 
kā izliets ūdens (458)� Tā nav tikai dižajiem pie-
ejamā apjausma� Tomēr šajos cilvēciskajos vaib-
stos Žoludei izdodas izgaismot galveno iemeslu, 
no kura citi tikai izriet: tā ir fundamentāla vien-
tulība, kas grauž līdz kaulam un izsmeļ spēkus, 
jo trūkst atjaunošanās avotu («nepastāv tāda pa-
rādība kā vientuļš prieks» (283))� Un vientulī-
bai ir vairāki līmeņi� Vienu no tiem ilustrē Po-
ruka saruna ar Ernī (369), kuru viņš, viscaur 
laimīgs, beigu beigās apprec� Lai gan jūtu pār-
ņemti («Man beidzot vairs nesala» (432)), viņi tik 
un tā sarunājas katrs no savas pasaulainas loga; 
mākslinieks sastop mietpilsonisko pilnā izteik-
smībā� Savukārt otra vientulības pakāpe ir būtis-
kāka, postošāka� Tā ir ideālista nemitīgā sadure 
ar reālo pasauli un ar reālo cilvēku (turklāt — ar 
reālo sevi)�

Zīmīgi ir Poruka profesionālie meklējumi, it kā 
ar dzīves modeļiem viņš eksperimentētu tāpat kā 
ar literārā rokraksta metiem� Šie meklējumi at-
spoguļo gan centienus pielāgoties ģimenes un 
sabiedrības gaidām par jēdzīgas karjeras izvēli, 
gan mēģinājumus aizbēgt no sevis un jau nolem-
tā mākslinieka likteņa� Neveiksme ir iepriekšpa-
redzama� Tomēr ļaunākā ir papildu vilšanās inde-
ve — piepildījuma trūkums mūzikas, ķīmijas un 
komerczinību jomā jo vairāk iedragā Poruka paš-
vērtējumu, maldīgi vispārinot mazspēju saistībā 
ar jebko, ko viņš pasāk�

Kaislībās un sakāpinātībā kā viens no galvena-
jiem izvirzās jautājums, kas skatā no malas ak-
tuāls par jebkuru romantiķi, kam nākas (iz)dzī-
vot realitātē, kurā nav cerību uzvarēt ne pasauli 
un laiku, ne sevi, proti — vai skaistās pasaules un 
skaistā cilvēka ideja kā pretmets paša ideālista 
dažbrīd acīmredzamajai piezemētībai tāpēc kļūst 
par liekulību un manierīgu iznešanos, kas nav 
nekas vairāk kā ambīciju piebarošana un iekšējo 
dzinuļu uzjundīšana? Visticamāk, ideālisma un 
ikdienības sadursmi pienāktos nošķirt no ideā-
lisma kā mākslinieka eksistenciālā fundamenta� 
Tā ir vadzvaigzne, kas neizdziest un nezaudē no-
zīmi nevienā brīdī�

Atgriežoties pie grāmatas veiksmes faktoriem, 
jāuzsver, ka vēl viena īpašā kvalitāte — sevišķi uz 
dažu citu sērijas romānu fona — ir Žoludes tek-
sta telpiskums� Turklāt tas pārliecinoši panākts 

vairākās izpausmēs — Poruka personības skicēs, 
laikmeta atspoguļojumā un, jāuzsver īpaši, valo-
dā� Vizuāli Žoludes tehniku varētu ilustrēt ar ka-
meru, kas ap katru grāmatas elementu un visu 
stāstu griežas pilnā aplī un ietver nepieciešamos 
rakursus, lai tēls atdzīvotos, lai izteiksme būtu 
niansēta un lai ne dialogu, ne refleksijas sadaļās 
nerastos vēlme izsaukties: neticu!

Tiesa, viegli krist galējībā: ietvert un pieminēt 
katru faktu, ko izdevies uzzināt, piefiksēt kat-
ru pieļāvumu un versiju� Brīžiem detaļu ir par 
daudz�

Neparastu telpiskuma dimensiju veido Žolu-
des metode, ar kuru viņa stāstījumā integrē Po-
ruka darbus: stāstus, kuru ierosmi Poruks nere-
ti smēlies savā pieredzē, Žolude «ieliek atpakaļ» 
Poruka dzīves ainās� No dzīves — stāstā, no stāsta 
— atkal dzīvē� Lielākoties tas Žoludei izdevies da-
biski un bagātinoši� Savukārt Poruka darbu pār-
stāsti reizēm «izkrīt» no naratīva un papildinošu 
vai ilustrējošu iedarbību nepanāk�

Īpaša vērtība grāmatā ir Žoludes valoda� 
Rakstniece stilizē gaumīgi, līdzsvaroti un nepār-
spīlēti, kas piešķir romānam izsmalcinātību šī 
vārda ietilpīgākajā nozīmē� Katra izteiksme trā-
pa mērķī, faktiski nav pasāžu, kurās rastos sajū-
ta, ka varētu precīzāk un iederīgāk� Nudien rets 
izņēmums latviešu prozā�

Visbeidzot — visu sērijas darbu kopsakarā — 
polemiski jāpiemin pārdomas, vai izvēlētā pie-
eja sasniedz maksimālu rezultātu� Šo jautājumu 
rosina, piemēram, romānu konvertējamības per-
spektīva: vai tie varētu būt interesanti ne tikai 
latviešu lasītājam (gan nesakot, ka tas vienmēr ir 
būtisks literatūras kvalitātes kritērijs)� Iespējams, 
ka arī plašākā skatījumā grāmatas būtu tikai ie-
guvušas, ja rakstnieku personības attiecīgā laik-
meta kontekstā būtu lielākā mērā vispārinātas, 
veidojot tēlus per se, nevis gandrīz bez atkāpēm 
izstāstot vēsturiskos faktos balstītus dzīvesstās-
tus� Sērijas grāmatu autori izvēlējušies konkre-
tizācijas metodi — katrs rakstnieks portretēts 
diezgan burtiski; vēsturiskajai precizitātei (glu-
ži pretēji lielai daļai 20� gadsimta sērijas romā-
nu) piešķirta primāra nozīme� Mazāks uzsvars 
uz konkrēto, bet plašāka (tomēr kontekstam at-
bilstoša) brīvā telpa aprakstos un interpretācijās 
galvenos varoņus — ar nosacījumu, ka tiem nav 
atņemts cilvēciskums — padarītu šos tekstus at-
vērtākus un pieejamākus plašam lasītāju lokam�

Ingas Žoludes liecība par Poruku ir smalka un 
ietilpīga� Visticamāk, šis romāns kļūs par vienu 
no desmitgades nozīmīgākajiem sasniegumiem� 
Atveram un lasām, un varbūt pat nepamanām, 
kā sarūk aste, kurā luncinās aizmāršība, slinkums 
uzdot jautājumus un vēlme visu pazemināt līdz 
pietiekami ērtai vienkāršībai� Ūdens ir izlijis, bet 
uz mūžīgās klints burtojam tajā iegrebto� Un, tā-
pat kā tam, kurš tur izrīkojies, arī mums ir dota 
iespēja par cilvēku atcerēties to, uz ko joprojām 
esam tikai ceļā� Ê
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recenzija

Pētījumu par Hanzu mūsdienu Eiropā ir samērā 
daudz, un Hanzas fenomens tajos aplūkots no da-
žādiem skatpunktiem� Latvijas un Baltijas reģiona 
vēstures kontekstā gan šādu pētījumu ir maz, un 
profesionālu vēsturnieku, kas spētu pētīt Hanzas 
posmu, Latvijā diemžēl arī ir ļoti maz, tāpēc jauni 
darbi, pat ja tulkojumi, raisa patiesu interesi� 

Grāmatas autors — Kopenhāgenas Universitā-
tes SAXO institūta asociētais profesors Karstens 
Jānke — 90� gados ieguvis doktora grādu par pētī-
jumu Reņģu zveja un tirdzniecība Baltijas jūras reģionā 
viduslaikos (Heringsfang und -handel im Ostseeraum des 
Mittelalters) un arī turpinājis rakstīt par tirdzniecī-
bu viduslaikos Baltijas jūras reģionā�

No 2014� gadā Štutgartē publicētā grāmatas ori-
ģinālizdevuma biju lasījusi dažus fragmentus, tā-
pēc iztēlē uzbūru pamatīgu «ķieģeli», kura izlasī-
šanai nepieciešamas vismaz pāris nedēļas� Taču 
izrādījās, ka grāmatai ir tikai 255 lappuses un tā 
veidota kā viegli lasāms, no dažādām perspektī-
vām tverts kopsavilkums par Hanzu�

Deviņās grāmatas nodaļās apskatītās tēmas ir 
saistošas ne tikai vēsturniekam, bet arī plašākai 
lasītāju auditorijai� Piemēram, var uzzināt autora 
piedāvāto Hanzas definīciju un to, kādi stereoti-
piski priekšstati radušies un nostabilizējušies iz-
pētes gaitā� Kur atradās galvenie Hanzas centri, 
kāda nozīme bija Hanzas kantoriem, un kā tie dar-
bojās? Kādas preces Hanza piegādāja Eiropai, kā 
attīstīja tāltirdzniecības tīklus? Kāds bija Hanzas 
tirgotājs? Kas ietekmēja Hanzas tīklojumu — kari, 
pirāti, valdnieku maiņa, politiskie jautājumi, attā-
lums, radniecības saites, vienota kultūras telpa?

Ar vienkāršiem piemēriem grāmatā izskaidroti 
Hanzas pamati, atspoguļota viduslaiku sabiedrī-
bas ikdiena� Galvenā uzmanība pievērsta lielajiem 
Hanzas tirdzniecības centriem un lielo notikumu 
virzītājspēkiem Baltijas jūras reģionā, tomēr šādā 
apkopojumā vēlami būtu arī reģionālo īpatnī-
bu skaidrojumi — savienību tomēr veidoja vairāk 
nekā 200 pilsētas, un lielākā daļa darbā palikušas 

otrajā plānā� Pat Rīga un Tallina (Rēvele), nemaz 
nerunājot par mazākām pilsētām, pieminētas tikai 
pāris reizes! Tas liek jautāt, cik pamatoti bijuši līdz-
šinējie apgalvojumi par Rīgas un Tallinas nozīmīgo 
lomu Livonijā Hanzas kontekstā� 

Grāmatas autors Karstens Jānke atgādina, ka 
cilvēki mēdz uztvert pasauli no sava dzīves laika 
skatpunkta, nepievēršot uzmanību tām pagātnes 
detaļām, kas mazāk saprotamas� Šo domu pilnā 
mērā var attiecināt arī uz Hanzas vēstures pētnie-
cību, jo katra nākamā vēsturnieku paaudze šo or-
ganizāciju aplūko sava laika politisko nosacījumu 
ietekmē� Kopš 20� gadsimta 90� gadiem vēsturnie-
ki atgriezušies pie oriģinālajiem avotiem, to izpē-
tes, lai izprastu Hanzas būtību, nevis turpinātu 
dzīvot stereotipu pasaulē� Vienlaikus ir centieni 
Hanzu izprast arī caur sociālvēsturisko pieeju� (23) 

Jautājums, kas ir Hanza, bija sarežģīti atbil-
dams gan viduslaiku juristiem, gan pašiem han-
ziešiem� Arī mūsdienu pētnieku vidū vienprātības 
nav� Jānke uzsver, ka tirgotāji Hanzā iesaistījās un 
Hanzu izmantoja tikai tad, ja tas atbilda viņu pašu 
interesēm� Laikabiedru priekšstati par šo organi-
zāciju ir visai pretrunīgi: «vairumam Hanzas tirdz-
niecības politikas pretinieku tā bija kā krokodils, 
monstrs, ko nekad nevarēja saskatīt pilnībā un kas 
asi varēja iekost, turklāt to bija grūti notvert�» (15)

Tāpēc vieglāk ir pateikt, kas Hanza nav un nekad 
nav bijusi, nevis sniegt kādu citu atbildi� Tas tā ir 
lielā mērā tāpēc, ka daudzi dokumenti ir zuduši, 
daudzi vēl nav pētīti, un tie, kuri ir zināmi, tikai 
daļēji skaidro Hanzas būtību�

Hanzas veidotājs un virzītājspēks bija tirgotājs, 
kurš darbojās patstāvīgi vai kā pilsētas pārstāvis� 
Jānkes rādītais Hanzas tirgotājs atšķiras no tā han-
zieša tēla, kas saglabājies kopš 19� gadsimta, — ba-
gāts un resns, kažokādās ģērbies viduslaiku pilsēt-
nieks, kurš bieži ir arī rātes amatpersona� Tomēr 
patiesībā ir maz ziņu par to, kā īsti izskatījās Han-
zas tirgotājs, vairāk vēsturisku liecību ir par viņa 
finansiālo stāvokli�

Ir zināms, ka pēdējā Hanzas sanāksme notika 
Lībekā 1669� gadā� Latvijas kultūrtelpā kā Hanzas 
norieta galveno iemeslu parasti min lielos ģeo-
grāfiskos atklājumus, kad, atklājot jūras ceļus uz 
Ameriku un Indiju, mainījās starptautiskās tirdz-
niecības mērogs, agrākie satiksmes tīkli zaudēja 
nozīmi, un Eiropas ekonomika ieguva citu vekto-
ru� Karstens Jānke piedāvā savu versiju par Han-
zas norietu, aplūkojot to caur politiskajiem un re-
liģiskajiem faktoriem, kuru ietekmē Eiropā 16� un 
17� gadsimtā veidojās jauna, no viduslaiku kārtības 
atšķirīga izpratne par valsti, tā vēršot uzmanību uz 
to, ka Hanzas norietu ietekmēja nevis viens kon-
krēts, bet vairāki faktori�

Grāmatas beigās autors piedāvā arī dāsnu litera-
tūras sarakstu, ar kura starpniecību ikviens intere-
sents var mesties izprast Hanzas tīklojumus� Jautā-
jumu joprojām ir vairāk nekā atbilžu, bet tie kādam 
ir jāuzdod� Arī Hanzas pavedieni Latvijas teritorijā 
joprojām vēl meklējami un interpretējami� Ê
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recenzija

Mūsdienās leģendārais žurnāls Avots/Rodņik 
(1987—1992) formāli tika veidots, pamatojoties uz 
Padomju Savienības Komunistiskās partijas cen-
trālkomitejas lēmumu (līdzīgus literāros žurnālus 
jaunatnei bija plānots radīt arī vairākās citās PSRS 
rietumu republikās), taču tas strauji kļuva par ko-
munistiskās ideoloģijas pretmetu� Avota galvenā 
redaktora Aivara Kļavja grāmatā Avota laiks lasāms 
plašs dokumentāls, personisks vēstījums par žur-
nāla tapšanu un uzplaukumu, sniedzot atbildes 
arī uz jautājumu, kā sākotnēji stingras cenzūras 
apstākļos Avots vispār varēja iznākt� 

80� gadu vidū žurnālistikas standartus aizvien 
noteica kompartija, komjaunatne un čeka� Pēc 
studijām es sāku strādāt par žurnālisti laikrak-
stā trimdas tautiešiem Dzimtenes Balss, citi studi-
ju biedri — dienas avīzēs Cīņa un Padomju Jaunatne, 
kuru redakcijas arī atradās Preses namā� Neviens 
no mums apzināti nevēlējās ieslīgt konformismā, 
rakstīt «to, ko vajag»� Lielākā daļa talantīgu un arī 
drosmīgu cilvēku jaunības naivumā vēlējās pierā-
dīt savu taisnību, taču ar to bija stipri par maz� Pa-
mazām nācās iesaistīties spēlē ar puspatiesībām, ti-
kai pēc darbalaika atkal iztaisnojot mugurkaulu� Ja 
žurnālistika būtu pilnībā piemērojusies stagnācijas 
laikmeta garam, šaubos, vai būtu tapis arī Avots� 

Avota izdevēji bija LPSR Rakstnieku savienība 
(RS) un LĻKJS CK jeb komjaunatnes ceka� Tā pir-
majā numurā RS valdes priekšsēdētājs Jānis Pe-
ters žurnāla misiju formulējis: «Slāpju veldzēšana� 
Sāpju uzrādīšana� Dziedināšana ar avotūdeni�»

Grāmatu rakstot, Aivars Kļavis rēķinājies arī ar 
to auditoriju, kura vairs nepārzina padomju lai-
kos pastāvošo preses vidi, rakstītos un nerakstī-
tos noteikumus tajā, par Avotu vai Rodņik neko nav 
dzirdējuši� Stāstu par žurnālu viņš izvērš kopējā 
Latvijas 80� gadu otrās puses un 90� gadu sākuma 
vēstures stāstā, laikmeta kontekstu vieniem atsau-
cot atmiņā, citiem — izskaidrojot� 

Ar dokumentāliem faktiem un aprakstos at-
ainotas kompartijas, komjaunatnes un čekas at-

tiecības ar preses izdevumu redaktoriem� Sevišķi 
žurnāla iznākšanas pirmajā gadā gandrīz par kat-
ru numuru Avotam un Rodņikam izvērties cīniņš 
ar cenzoriem un kompartiju� Galvenais redaktors  
atklāj, cik stipra un absurda pretdarbība nereti bija 
jāpārvar, cik daudz nervu un sasprindzinājumu 
prasījis ik solis patiesīguma virzienā un cik bez-
jēdzīgi bijuši tie ideoloģiskie šķēršļi, kas likti ceļā 
dažādām publikācijām� 

Vēstījums ir raits, šķietami bezkaislīgs, taču fakti 
ir izteiksmīgi, autors nevairās arī no tādiem pie-
minējumiem, kas viņu pašu nostāda neveiklā si-
tuācijā� Atklātums pastiprina lasītāja uzticēšanos 
paustajam� 

Ir arī stāsts par sarežģījumiem, kādi radās žur-
nāla pirmā numura vāka apstiprināšanas gaitā un 
varēja beigties ar izdevuma ieceres apturēšanu� 
Kļavis aprakstījis, kādos apstākļos piekritis pie-
spiedu kompromisam un pašrocīgi veicis cenzū-
ras pieprasītās izmaiņas mākslinieka Andra Brežes 
vāka ilustrācijā� Cilvēkiem, kuri uzauguši demo-
krātiskas preses laikmetā, šādi absurdi liksies ne-
iespējami un pārspīlēti, bet to laiku žurnālistiem 
— ikdienišķi un «norijami»� 

Saistoši ir uzzināt, kā Kļavis izvēlējies un mek-
lējis redakcijai darbiniekus, kā atrasts Vladis Spā-
re, Aivars Tarvids, Klāvs Elsbergs, Andra Neiburga, 
Eva Rubene, Normunds Naumanis, Gints Jansons, 
Rudīte Kalpiņa, Tamāra Ringa, Ināra Jurjāne un citi� 

Kļavis uzsvēris, ka «Avota būtība nebija kāds 
atsevišķs raksts, doma, teikums vai vārds� Būtība 
bija kopainā»� (152) Jāpiebilst, ka tieši šī kopaina, 
kā arī spēks, ko iemiesoja un pārstāvēja žurnāls, 
pozitīvi ietekmēja ne tikai lasītājus, bet arī pārējo 
Latvijas presi un žurnālistiku� Šodien grūti pateikt, 
kurš brīvās preses ceļa izlaušanā pelnījis lielākus 
laurus — Avots vai pāris gadus vēlāk iznākušais 
Latvijas Tautas frontes laikraksts Atmoda� Tas ir vēl 
viena pētījuma cienīgs temats� 

Grāmatā aprakstīts arī Avota beigu posms� Pēc 
Ivara Godmaņa valdības lēmuma par preses pa-
laišanu «brīvajā tirgū» un Preses nama privatizē-
šanas, kad presei nācās nostāties aci pret aci ar 
«mežonīgo kapitālismu», Avotam izdzīvot ilgāk par 
1992� gadu vairs nebija pa spēkam� Kopš tā brī-
ža, trūkstot valstiski atbildīgai domāšanai, Latvi-
jā kultūras izdevumi uz trim desmitgadēm tika 
atstāti pabērna lomā� Turpretim Igaunijā atbalsta 
sistēmas pamati kultūras presei no valsts puses 
tika likti uzreiz, kolīdz tas kļuva nepieciešams, un 
Avota līdzinieks Vikerkaar iznāk joprojām� 

Kļavis godprātīgi ataino iekšējās pretrunas, kā-
das pārņēma Avotu un Rodņik līdzstrādniekus� Iz-
rādījās, ka atjaunotajā valstī turpmāko žurnāla at-
tīstības ceļu gandrīz katrs redz citādi� Līdz lielākā 
daļa redakcijas, kuras darbinieki laika gaitā jau bija 
krietni pamainījušies, 1992� gada februārī nobal-
soja par Aivara Kļavja atstādināšanu no amata� 

Taču pagājis izrādījās arī paša Avota laiks, žur-
nālam paliekot latviešu preses vēsturē kā īpašam 
laikmeta simbolam un fenomenam� Ê
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Man atmiņā ir divi laika posmi, kuros Latvi-
jas vēsture piesaistīja īpaši plašu sabiedrības uz-
manību� Pirmkārt, pagājušā gadsimta 80� gadu 
beigās, kad vēsturnieku diskusijas pulcēja pilnu 
Rīgas Kongresu nama lielo zāli� To fokusā bija 
«balto plankumu» aizpildīšana jeb atklāta saruna 
par padomju okupācijas laikā neminamo� 

Otrkārt, ar valsts simtgadi saistītās vēsturnie-
ku konferences bija labi apmeklētas, un iznāca 
vairāk vēsturei veltītu publikāciju� Šis bijis biezo 
vēstures grāmatu laiks� Beidzamā grāmatplaukta 
rindā ir Latvijas kultūras vēsture� 

Kopējās tendences būtu atsevišķas, plašākas 
profesionāļu diskusijas vērtas� Man šķiet, ka ar 
simtgadi saistīto izdevumu un pasākumu gal-
venais mērķis bijis apkopot un informēt� Citiem 
vārdiem, vairāk bijis zinātnes komunikācijas 
nekā inovatīvas pētniecības� 

Tā ir arī Latvijas kultūras vēstures gadījumā� Sa-
stādītājs Ojārs Spārītis ievadā to pieteic kā «iz-
ziņas līdzekli», tajā iekļauta «Latvijas kultūras 
vēstures hronoloģiskā tabula», daudz vērtīgu 
un kvalitatīvu attēlu, toties nav bibliogrāfijas un 
personu un priekšmetu rādītāju� Projektā tiku-
ši iesaistīti gan nozaru pieredzējušākie un pazīs-
tamākie pētnieki, gan jaunākās paaudzes autori�

Apjomīgi publikāciju projekti objektīvi ir grūts 
uzdevums� Kā tos veidot? Vai nodaļas struktūras 
tapināšanā uzticēties autoru radošajam lidoju-
mam vai izvirzīt konkrētu koncepciju, vadmotīvu, 
teorētisku perspektīvu? Šķiet, ka Latvijas kultūras 
vēsture ir pirmā ceļa piemērs� Abas pieejas ir leģi-
tīmas, taču pirmā ir riskantāka, un nereti lasītājs 
saņem izdevumu ar dažādas kvalitātes nodaļām� 

Tā arī ir galvenā šī izdevuma problēma� Katrs, 
kas bijis iesaistīts apkopojoša rakstura publikāci-
ju veidošanā, zina, ka raksta vai nodaļas apjoms 
vienmēr šķiet par mazu� Daži autori tad izman-
to «pietuvināšanās—attālināšanās» (zoom in—zoom 
out) stratēģiju, aplūkojot tēmu plašā tvērumā un 
izceļot atsevišķus nozīmīgākos faktus, citi uz-
skaita visu, kas vien pieminēšanas vērts, neko 

būtisku vairāk nepasakot� Tādas rindkopu virte-
nes atrodamas arī Latvijas kultūras vēsturē, zīmīgi 
— visbiežāk uz rakstu beigām�

Netrūkst ne iepriecinājumu, ne vilšanos� Ma-
nuprāt, informatīvi un analītiski izcila, skaidra 
un aizraujoši lasāma ir Lidijas Leikumas un Pēte-
ra Vanaga rakstītā nodaļa par valodu no aizvēstu-
res līdz mūsdienām� Visā izdevumā gan vērojama 
izplatītā «biezo grāmatu» tendence par gandrīz 
vienīgo pamanāmo etnisko minoritāti Latvijas 
vēsturē atzīt vācbaltiešus� Bet kāpēc tik maz la-
sāms par lībiešiem? Par ebrejiem, krieviem un ci-
tām slāvu tautām? Piemēram, Latvijas krievi pa-
tiesi runā citādi nekā krievi Krievijā, bet kas tieši 
ir atšķirīgais, ko tikai profesionāļi mums spētu iz-
skaidrot? Varbūt precīzāks grāmatas nosaukums 
būtu Latviešu kultūras vēsture vācbaltiešu klātbūtnē? 
Saprotams, attiecīgajās tēmās kompetentu auto-
ru piesaistīšana palielinātu izmaksas, bet varbūt 
vienreiz jāsaņemas?

Daudz vērtīga lasāms nodaļās, kas veltītas grā-
matniecībai, muzejiem, bibliotēkām un teātrim� 
Edvardas Šmites un Eduarda Dorofejeva rakstītā 
nodaļa Māksla ir liecinājums tam, ka arī nelielā 
apjomā iespējams kodolīgi raksturot tendences 
un izcelt atsevišķu mākslinieku savdabību� Vie-
nīgā iebilde ir pret nodaļas nosaukumu, jo vai tad 
mūzika, teātris un kino arī nav mākslas? 

Pretrunīgi spriedumi rodas, lasot mūzikai un 
modei atvēlētās nodaļas� Mulsina tas, ka Lielvār-
des etnogrāfiskā tērpa un jostas attēls ievietots 
lappusē, kurā vēstīts par arheoloģisko tērpu, ka-
mēr par etnogrāfiskajiem tērpiem rakstītas tikai 
dažas rindas� Lasot vēsturiski interesantās noda-
ļas Mūzika noslēgumu Deviņdesmitie gadi un jaunā 
tūkstošgade, bija jādomā par to, vai tiešām atska-
ņotājmākslu mūsdienās raksturo tikai mākslinie-
ku starptautiskie panākumi?

Kā vēl izdevumā pietrūkst? Manuprāt, mūsdie-
nu sociālo tīklu sabiedrībā digitālā kultūra būtu 
pelnījusi atsevišķu apskatu� Gan muzejiem, gan 
bibliotēkām veltītajās nodaļās tai uzmanība kaut 
cik pievērsta, pa teikumam atradīsies arī citās 
nodaļās, tomēr virtuālā realitāte nu jau ir tik no-
zīmīga joma, ka arī humanitārās zinātnes Latvijā 
ir nobriedušas vispārinājumiem par to� Jau gadus 
divdesmit pasaulē par to raksta sociālo un nu arī 
humanitāro zinātņu pārstāvji� 

Izdevumā nav arī atsevišķas nodaļas par reliģi-
ju� Labticīgi minu, ka varbūt to bija paredzēts ap-
skatīt integrēti, citu tēmu ietvarā� Ja tā, iznākums 
ir pieticīgs� Vēl vairāk, tieši «reliģiskā kultūra» kā 
īpašs koncepts un pētniecības lauks aizvien vai-
rāk nostiprinās reliģiju zinātnē, un Latvijas kul-
tūras vēsturei veltīts izdevums būtu īstā vieta, 
kur par to runāt� Vēl viena tradīcija, no kā būtu 
jāatsakās, ir mitoloģijas aplūkošana folkloru, bet 
ne reliģijas kontekstā� Tas bija attaisnojami pa-
domju gados, jo ļāva par mitoloģiju vismaz kaut 
ko pateikt, bet mitoloģija ir reliģijas dimensija un 
tā arī būtu raksturojama� Ê
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recenzija

Pēdējos gadu desmitos arī angloamerikānis-
kie modernisma pētnieki visužēlīgi atzinuši, ka 
modernisma ģeogrāfija un periodizācija ir plaša 
un sarežģīta un ka dažādos reģionos tas uzplau-
cis atšķirīgā laikā, piedzīvojot dažādas mutācijas� 
Ja arī mūsu reģionā šāda patiesība liekas acīm-
redzama, tad vēsturisku apstākļu dēļ mums viss 
modernisma sazarojumu plašums un skaistums 
atklājas tikai pamazām: vēl joprojām ir iespēja-
ma sastapšanās ar citu tautu modernisma klasi-
ķiem, kuru klātbūtne mūsu literārajā ainavā līdz 
šim bijusi gaužām fragmentāra, tik tikko jūtama� 
Serbu dzejnieka Vasko Popas (1922—1991) izlase, 
pie kuras vairākus gadus strādājis Arvis Viguls, ir 
šāda priecīga sastapšanās� Tā iepazīstina ar Popas 
versiju par modernismu un mudina meklēt šī Vil-
ka ciltsrakstus arī citu tautu modernisma tradī-
cijās� 

Popas poētika precīzi raksturota grāmatas ie-
vadā� Tie ir lakoniski, neliela apjoma dzejoļi, ku-
ros modernistisks raupjums saķēries ar mitolo-
ģisku iracionalitāti un kas parasti veido sižetiski 
saistītus ciklus� Nelielie teksti tajos sabalsojas cits 
ar citu� Izlasē iespējams sazīmēt vienpadsmit cik-
lus, un katrā no tiem izvērsts kāds tēls vai tēlu 
grupa� Par tēlu var kalpot, protams, pats Vilks, arī 
serbu viduslaiku arhibīskaps Svētais Sava, kauli, 
lupatas, lielpilsēta vai kāda maza, noslēpumaina 
kastīte� 

Izlases pēdējā ciklā, Popas poētiskās ekvilib-
ristikas vadīta, tā kļūst gan par dzīvu būtni, gan 
par Pandoras lādes līdzinieci, gan par visa kos-
mosa iemiesojumu: «Ja mazā kastīte satvērusi / 
Pasauli savā tukšumā / Tad nepasaule satvērusi / 
Mazo kastīti savā nerokā // Kurš gan spēs nokost 
/ Nepasaulei neroku / Un visus piecsimt nepirk-
stus // Vai domājat ka jums / Tas būs pa spēkam 
/ Ar jūsu trīsdesmit diviem zobiem�» (150) Lai arī 
visu izlasi iespējams lasīt bez paskaidrojumiem, 
tās beigās pievienotie atdzejotāja komentāri daž-
kārt norāda uz vēsturiskiem vai tekstuāliem ie-
dvesmas avotiem, tādējādi atklājot papildu kār-

tas dzejoļu daudzslāņainībā� 
Daudzviet izlasē redzams, ka serbu humors ir 

visai melns un arī attieksme pret nāvi svārstās no 
traģisma un klusuma līdz groteskai un paradok-
sālai līksmībai� Spilgts šādas attieksmes paraugs 
ir cikls Kauls kaulam, kurā sastopamies ar miro-
ņu kaulu aizraujošo, pretrunām piepildīto dzī-
vi, piemēram, dzejolī Pirms sākuma: «Ko nu mēs 
iesāksim // Tiešām ko iesāksim / Ēdīsim vakari-
ņās kaula smadzenes // Mēs tās jau apēdām pus-
dienās / Nu mans dobums kurn // Tad svilposim 
dziesmiņas / Mums patīk mūzika // Ko iesāksim 
kad atskries suņi / Suņiem garšo kauli // Mēs ie-
sprūdīsim rīklēs / Un būs jautri�» (36) Viens no 
Popas dzejas valdzinājuma iemesliem ir šķieta-
mais vieglums, ar kādu viņš raksta par jautāju-
miem, kas citus autorus mudinājuši pievērsties 
eksistenciālām tēmām vai smagnējam naturālis-
mam� 

Domājot par Popas Vilka iespējamiem cilts-
rakstiem latviešu modernismā, jāmin priekšvār-
dā piesauktais Knuts Skujenieks (pirmais Popas 
atdzejotājs latviski), Leons Briedis un arī Juris 
Kronbergs ar Vilku Vienaci� Dažkārt šo dzejoļu 
latviskojumos kaut kas šķietami uzmirdz arī no 
Gunara Saliņa (39) vai mūsu kaimiņa Marcēlija 
Martinaiša radītā Kukuša� Un, visbeidzot, man ir 
stipras aizdomas, ka bez Popas un viņa radinie-
kiem Viguls nebūtu iedvesmojies radīt savu jau-
no krājumu Blusu cirks (2021)� Savukārt, piemē-
ram, cikls Rotaļas no Popas 1956� gada krājuma 
šķiet kā dažādu performances un konceptuālās 
mākslas pārstāvju tekstu priekšvēstnesis, sākot 
no Joko Ono performatīvo darbību aprakstiem 
un beidzot ar mūsu pašu Jura Boiko ciklu Veltīgas 
spēles mājas teātrim�

Kādam varētu šķist, ka «līdz kaulam izģērbtā», 
samērā vienkāršā Popas dzejas sintakse ir viegls 
mērķis atdzejotājam, tomēr šādos gadījumos no 
svara ir tieši precizitāte� Un ar to Viguls, šķiet, ne-
grēko: kaut vai salīdzinot viņa latviskojumus ar 
Čārlza Simiča angļu variantiem, redzams, ka abi 
atdzejotāji uztvēruši Popas dzejas esenci, atlieda-
mi lakoniskās vārsmas citas valodas materiālā�1

Jāatzīst, grāmatas lasīšana sniedz baudu: tā ir 
rūpīgi sastādīta un atdzejota, priekšvārds un ko-
mentāri lasītājam dod vajadzīgos pieturas punk-
tus, atliek tikai lasīt dzejoļus un priecāties� Gan 
par to, ka Neputna melnajā atdzejas sērijā iepa-
zīstam šo izcilo dzeju, gan arī par to, ka Viguls, 
savas paaudzes nozīmīgākais atdzejotājs, pēdē-
jos gados īstenojis vairākus soloprojektus, starp 
kuriem ir arī amerikāņu dzejnieka Ričarda Bro-
tigana prozas grāmata Foreļu cope Amerikā, kas šo-
gad saņēmusi Dzintara Soduma balvu, gan krie-
vu dzejnieka Arkādija Dragomoščenko grāmata� 
Nekad nav par ļaunu atcerēties, ka mūsu literatū-
ras ciltsraksti atrodami visā pasaulē� Ê
1 Čārlza Simiča atdzejojumā iznākusi Vasko Popas 
dzejas izlase angļu valodā Homage to the Lame Wolf 
(1987).
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Henrika Eliasa Zēgnera debijas dzejas krājumu 
Elementi (2013), kas tika nominēts vairākām bal-
vām, Pēteris Draguns uzteica par «svaigu dzejas 
malku»� Tolaik intervijā Zēgners teica: «Ja ne iro-
nizēju, tad vismaz mēģinu kritiski skatīt pusau-
džu pasauli, no kuras tomēr tikai tagad esmu iz-
rāpies vai rāpjos laukā� Tomēr lielākā daļa tekstu 
(��) ir filozofiski, konceptuāli, abstrakti, vairāk runā 
tēli un idejas, mazāk — reālijas�»1 Tas uzsvērts jau 
krājuma pirmā dzejoļa pirmajā rindā «Paradīze ir 
divos pusaudžos���» (6), tomēr tālākais bija pieau-
gušāk� Klātesot jaunības maksimālismam, Zēgnera 
pieteikums literatūrā tomēr izskanēja pārliecinoši�

Pēc astoņiem gadiem ir izdota Zēgnera otrā dze-
jas grāmata� Tajā izteiksme kļuvusi «destilētāka», 
koncentrētāka, tīrāka�

Izvēlētais krājuma nosaukums un caurviju mo-
tīvs — Paradīze — sen apaudzis ar nozīmēm, kļuvis 
šķietami banāls� Ierasti paradīze saistās ar zaudē-
to ideālu, ar laimīgo laiku, kurš aizgājis� Tomēr tas 
nav Zēgnera stāsts� Viņam paradīze nav ne garīga, 
ne utopiska dimensija� Tā nav arī banalizēts «sap-
ņu galamērķis». Domājot par nejaušu «tipoloģisko 
pēctecību», vērts atcerēties Aleksandra Čaka krā-
jumu Mana paradīze (1931), kurā iemiesots krasi 
apvērsts paradīzes jēdziens� Ierastajiem priekšsta-
tiem pretī stājas Čaka apaša — ielu zēna, huligā-
na — paradīze jeb citādā realitāte� Sakrālais tiek itin 
kā profanizēts, bet profānais simboliski paaugsti-
nāts jaunā kvalitātē, atzīstot to par derīgu poēzijai� 
Kā norādījis Guntis Berelis, «Čaka neatkārtojama-
jā intonācijā (��) blakus ir izaicinājums un skumjas, 
bravūra un sentiments, ironija un nostalģija, skar-
bums un sāpes», un Čaks nevis «sapņojis par zau-
dēto paradīzi, nevis sludinājis nākamības utopiju, 
bet izjutis un, galvenais, izdzīvojis šepatību»�

«Izdzīvot šepatību» — zīmīgs pieredzējums, kas 
rodams arī 2021� gada Paradīzē� Zēgners, gan ne-
būdams huligāns, «mēģina tuvoties dzīvei», rast 
mazās paradīzes irstošajā un mainīgajā, ne vien-
mēr drošajā esamībā, kurā ir gan rūgtais, gan «bāra 
muļķīgās neona izkārtnes» (34)� Lūk, arī kroga 

motīvi atgādina Čaku�
Jau krājuma ieskaņas dzejolis ir programma-

tisks: Zēgners izvērsti piemin dažādās paradīzes� 
Arī turpmākajā grāmatas daļā pieejami dažādi iz-
tulkojumi� Paradīzes atlūzas ir «mūsu īsā laime (��) 
vienīgā, kā dēļ ir vērts dzīvot šajā sap****** pasaulē» 
(34); «vārdu vairs nav, — tikai tu, pilnīga paradīze» 
(46)� Tā ir arī atbalss no visa, kas ir dzīvošanas vērts 
vai labs�

Viena no paradīzēm atsauc atmiņā klasisko The 
Eagles roka balādi Hotel California: «Neviens nevar 
aiziet prom, un neviens cits nevar tikt iekšā, tikai 
viesi un masieri�» (9) Šī intrigu raisošā dzejoļa pir-
majos pantos pieteikta iluzora, utopiska un no-
slēgta vide, kur nometināt savus mīļos, tomēr pē-
dējais pants apvērš noskaņu, un īsti nevar nolasīt, 
vai tā ironiska nolemtība, vai arī runa par klasisko 
«aizkapa dzīves» paradīzes nojēgumu�

Tekstos iemūžinātā ikdienišķā ārpasaule ir ti-
kai fons, garāmslīdošs ietvars, jo patiesais fokuss ir 
iekšupvērsts — uz sajūtām un to šķetināšanu it kā 
zem lupas vai nesaudzīgi spilgtā gaismā� Reizēm 
tekstos uzmirdz epifānijas, kad dzejas «es» spējā 
atklāsmē izdodas it kā no malas aprakstīt savas 
emocijas, kurās bija nācies iestigt, sapīties, apmal-
dīties�

Pagātnes literātu vidū visai populāri bija paau-
dzes vai literāro virzienu manifesti� Arī Zēgnera 
dzejolis Es esmu redzējis... (22) veidots kā paaudzes 
manifests� Tas cenšas definēt šīs paaudzes mul-
sumu, visvarenības un reizē nevarīguma apziņu� 
Varbūt dzejolī vīd arī ironija� Tas ir sauciens esības 
pretmetu virpulī, kad «vajag, lai kāds pasaka labu 
vārdu» (23)�

Daudzi no šķietami nepretenciozajiem tekstiem 
atklāj Zēgnera dzejas «es» privātās drāmas, kuras 
var nonākt mijiedarbē ar paša lasītāja hroniskajām 
trauksmēm� 

Var nojaust gan saldi rūgtās bohēmas dzīves pē-
das, gan skaidri neiezīmētu pilsētas telpu, gan sa-
skumuša romantiķa jauneklīgu cerīgumu� Intonā-
ciju bagātina viegla ironija un sarkasms ar vilšanās 
piegaršu�

Arī dažādu valodas reģistru izkliedēts, neuzbā-
zīgs lietojums ir viens no Zēgnera poētikas pievil-
cības avotiem — šur tur pa kādam sarunvalodas 
vai zemās leksikas vārdam, taču ne aizskaroši vai 
pašmērķīgi� Drīzāk kā trekns, mūsdienīgs pasvīt-
rojums, kas turklāt veido netveramu saikni ar ie-
priekšējām dzejnieku paaudzēm�

Laika atstarpe, kas šķir abas grāmatas, nav īpa-
ši sajūtama� Sasniegts augstāks briedums, tomēr 
poētikas iezīmes lielā mērā ir līdzīgas�

Krājums ir laikmetīgs� To apliecina, piemēram, 
tik tikko jaušamais apjukums, kas kopumā rakstu-
ro šo neprognozējamo laikmetu� Paradīze izstāsta 
centienus «tapt par sevis labāko versiju» un par 
vilšanos reizēs, kad tas neizdodas� Ê
1 Saruna ar dzejnieku H. E. Zēgneru tiešsaistes 
vietnei Ubi Sunt pierakstījusi L. Baumane-
Andrejevska 2013. gada vasarā.

Līvija Baumane-Andrejevska

piemineklis 
paradīzes 
atlūzai
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eseja

Latvijas pagātnes izvērtējumos mācītājam un 
laikraksta Latviešu Avīzes redaktoram Rūdolfam 
Šulcam (Rudolf Schulz; 1807—1866) piemīt it kā 
divas dabas� Viņš, neapšaubāmi, uzskatāms par 
19� gadsimta pirmās puses un vidus latviešu ap-
gaismības, preses un zemāko sociālo slāņu izglī-
totības veicināšanas procesu pozitīvo varoni, un 
vienlaikus jaunlatviešu un latviešu nacionālisma 
vēsturē Šulcs ir klaji negatīvais personāžs, lat-
viešu kā pilnvērtīgas tautas atklātais, nesaudzīgi 
skarbais un nežēlīgais pretinieks� 

Šie krasie pretstati viņam piešķir spilgtumu un 
neparastumu, to dēļ Rūdolfs Šulcs ir viens no 
manis visvairāk cienītajām Latvijas 19� gadsimta 
vēstures personībām� Šajā rakstā, kas tapis lat-
viešu avīžniecības divsimtgades priekšvakarā, 
gribu atgādināt par viņa veikumu latviešu mediju 
vēsturē un tā milzum lielo nozīmi� 

Sākums
Rūdolfs Šulcs bija pirmā latviešu laikraksta 

Latviešu Avīzes ceturtais redaktors� Šī izdevuma 
vadību viņš pārņēma 1849� gada vasarā, kad, ho-
leras sērgas seku novārdzināts, mūžībā aizgāja 
Jelgavas Sv� Annas baznīcas mācītājs Vilhelms 
Kristiāns Pantēniuss (Wilhelm Christian Pantenius; 
1806—1849), kurš bija laikraksta saimnieks ve-
selus 14 gadus� Latviešu Avīzēm viņa laikā nebija 
izdevies gūt latviešu publikas atzinību� To abo-

nentu skaits salīdzinājumā ar 19� gadsimta 20� 
gadiem, kad izdevums vēl tikai sāka savas gaitas, 
bija pat sarucis� Laikraksta saturs bija vienmuļš, 
uzmācīgi moralizējošs, lappuses pārsvarā piepil-
dīja kristīgi un pamācoši sprediķžanra teksti� 

Tāpat kā Pantēniuss, arī Rūdolfs Šulcs bija vāc-
baltiešu luterāņu mācītājs� Viņš dzimis un au-
dzis Bauskas evaņģēliski luteriskās baznīcas ie-
cirkņa prāvesta un apgaismotāja Konrāda Šulca 
(Conrad Schulz; 1772—1840) ģimenē� Mācījies 
Jelgavas ģimnāzijā, studējis teoloģiju Tērbatas 
Universitātē, tad strādājis par mājskolotāju, bi-
jis palīgmācītājs Lindes-Birzgales evaņģēliski lu-
teriskajā draudzē� 1841� gadā iecelts par Lipai-
ķu draudzes mācītāju, bet 1849� gadā kļuva par 
mācītāju Jelgavas Sv� Annas baznīcas draudzē� 
Ārpus savas draudzes Šulcam bija arī ļoti daudz 
citu pienākumu� Viņš piedalījās Latviešu literā-
rās (Latviešu draugu) biedrības vadībā, darbo-
jās Kurzemes guberņas statistikas komitejā, pa-
bija arī Kurzemes Lopu aizsardzības biedrības 
priekšsēdētāja amatā, veica cietuma mācītāja 
pienākumus� Šulcs iesaistījās daudzās latviešu 
apgaismības un kristīgās misijas aktivitātēs� 

1833� gadā viņš apprecējās ar māsīcu Evelīni 
Šulcu (Eveline Shulz, 1810—1865)� Ģimenē auga 
septiņi bērni, vēl seši nomira zīdaiņa vai bērna 
gados� Šulcu namā mitinājās arī pieci audžubērni� 
Laikabiedri Rūdolfu Šulcu vērtēja kā darbaholi-
ķi, neatlaidīgu, sīkstu, stūrgalvīgu un apbrīnoja-
mi enerģisku cilvēku� Viņa vājā puse bija veselība, 
jau kopš bērnības Šulcs nopietni sirga ar elpoša-
nas ceļu un plaušu slimībām� 

Lietpratīga vadība
Kļuvis par Latviešu Avīžu vadītāju, Rūdolfs 

Šulcs pret saviem redaktora pienākumiem iztu-
rējās ne tikai atbildīgi un ar allaž sev piemītošo 
mērķtiecību, bet arī radoši un inovatīvi� Viņa re-
dzējumā preses izdevuma eksistencei nav jēgas, 
ja tam nav lasītāju un ietekmes pār viņu prātiem, 
emocijām un laiku� Šulcs arī lieliski saprata, ka 
lasītājus var piesaistīt vienīgi ar viņiem derīgu un 
interesantu saturu, kā arī izdevīgiem abonēšanas 
nosacījumiem� 19� gadsimta mediju darbības pa-
matnosacījumi, iekarojot publiku, bija vienkārši: 
konkrētai auditorijai precīzi adresēts saturs, tās 
izglītības līmenim piemērota leksika, kā arī cenas 
atbilstība tā patērētāju un potenciālo patērētāju 
pirktspējai� 

Savos pirmajos redaktora darba gados Šulcs 
pētīja situāciju latviešu preses reālajā un izredžu 
laukā, konsultējās ar citiem mācītājiem — laikrak-
sta līdzstrādniekiem —, kā arī latviešu tautības li-
terātiem� Viņš izzināja arī pasaules vadošo medi-
ju praksi� Par to liecina Latviešu Avīzēs publicētais 
sajūsmas pilnais raksts par Londonā iznākošo 
laikrakstu The Times, par tā saturu un apjomu, 
drukāšanas ātrumu un lielisko finanšu stāvokli� 
Šulcs atzina, ka Latviešu Avīzes ir adresētas dau-
dziem tūkstošiem latviešu visā Kurzemē un Vid-

Vita Zelče
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Šulcam



56

Vita Zelčeeseja Lielā divdabja spožā puse

zemē, kuri tomēr pārsvarā pieder pie vienkār-
šiem, mazizglītotiem, pat pavisam neizglītotiem 
ļaudīm, tādēļ tajās nav meklējamas publikācijas, 
kuras par labām atzīst «augsti mācītie» vai «kun-
gi»� Redaktoram bija sava laika realitātē sakņots 
skats uz laikraksta auditoriju — vairums latviešu 
skolas vispār nebija apmeklējuši, turklāt kurzem-
nieku vidū bija daudz analfabētu (vidzemnieku 
vidū — salīdzinoši mazāk)� 

Jau pirmajos Šulca darba gados saturiski pie-
vilcīgu literāru darbu, to skaitā dzejoļu, satīras, 
mīklu un aforismu, kā arī sensacionālu ārzem-
ju notikumu publikācijas sāka piesaistīt lasītā-
ju vērību, un laikraksta abonentu loks lēnītēm 
paplašinājās� 1852� gada nogalē redaktors sāka 
kardinālu līdzšinējās Latviešu Avīžu izdošanas 
prakses reformu un agresīvu pašreklāmas kam-
paņu� Viņš pārtrauca ilggadīgo sadarbību ar Kur-
zemē prestižo J� Stefenhāgena un dēla tipogrāfiju, 
ar kuru laikraksts savulaik partnerībā bija dibi-
nāts un kur to iespieda kopš iznākšanas sākuma� 
Šulcs noslēdza līgumu ar jauno J� Hofmaņa un A� 
Johansona tipogrāfiju, kas bija ar mieru Latviešu 
Avīzes drukāt par daudz mazāku maksu� Savukārt 
publikai viņš piedāvāja divreiz mazāku abonēša-
nas cenu (divu rubļu gadā vietā — viens rublis) un 
gandrīz divtik lielu laikraksta apjomu� Viņš solī-
ja, ka Latviešu Avīžu pamatnumurā varēs lasīt zi-
ņas, derīgus stāstus, padomus lauksaimniekiem, 
dabas un zinātnes jaunumus, stāstus, pasakas, 
ziņģes, kā arī laika kavēšanai noderīgas mīklas, 
bet kristīgiem un izglītojošiem rakstiem atvēlēts 
avīzes pielikums� Pašreklāmas lapā Šulcs akcen-
tēja, ka laikraksta abonēšana, patērēšana un pat 
tā vienkārša esamība zemnieku mājā (uz galda, 

plauktā) ceļ viņu sociālo statusu� Redaktors ie-
teica vairākām mājām iegādāties kopēju avīzes 
abonementu un tad vienā saimē izlasīto laik-
rakstu nodot tālāk — no mājas uz māju� Viņš arī 
pievērsa uzmanību reklāmdevēju piesaistei un 
sponsoru atbalstam� Piemēram, 1855� gadā Lat-
viešu Avīžu finanšu krīzē tām ļāva sekmīgi izdzī-
vot Šulca piesaistītais Kurzemes Lauku kopšanas 
biedrības ziedojums� 

Epidēmija un karš
Redaktora izvēlētais laikraksta formāts un pie-

dāvātā cena trāpīja tālaika publikā� 1852�  gadā 
tam bija 400 abonentu, turpretim nākamajā gadā 
— jau 2000� Jāteic gan, ka šo panākumu vērtēju-
mā nav iespējams novilkt precīzu robežu starp 
Šulca iniciatīvas tiešajiem rezultātiem un tālaika 
sociālās krīzes radīto pieprasījumu pēc jaunākās 
informācijas� 

Proti, 1853� gada augustā un septembrī Kurze-
mi, jo īpaši Jelgavu skāra holeras epidēmija� Šulcs 
katrā Latviešu Avīžu numurā iekļāva jaunākās sta-
tistikas ziņas par epidemioloģisko situāciju — cik 
cilvēku saslimuši, cik atveseļojušies, cik nomiru-
ši� 

Savukārt jau novembrī laikraksts publicē-
ja ķeizara Nikolaja  I paziņojumu par Krievijas-
Turcijas jeb Krimas kara sākumu� Nākamajos 
numuros Šulcs sniedza ziņu kopsavilkumus No 
Donavas upes, No turku robežām, No Mellas jūras, 
No turku robežas Aziā� 1854� gadā redaktors sava 
izdevuma lasītājiem jau piedāvāja plašākus ap-
rakstus par Krimas kara norisēm� Viņš atainoja 
nozīmīgākās kaujas, to spilgtākās epizodes, cil-
dināja krievu karavadoņu un karavīru varonību� 

Laikraksts Latviešu 
Avīzes, 1855. gada 
28. jūlijs. Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. 
Foto — Kristians Luhaers
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Vita Zelčeeseja Lielā divdabja spožā puse

Šulcs arī lieliski saprata, ka viņa auditorijai grūti 
orientēties kara ģeogrāfijā un terminoloģijā, kā 
arī starptautiskajās attiecībās, tādēļ militāro no-
rišu aprakstos tika iekļauti jauno un daudziem 
nesaprotamo jēdzienu skaidrojumi� Šulcam bija 
sava, pat visai oriģināla informācijas pasniegša-
nas forma� Par kara jaunumiem viņš mēdza stās-
tīt savā vārdā, veidoja sarunu ar lasītājiem, tajā 
iestarpinot piezīmes par paša ikdienu, rūpestiem 
un veselību� 

Šie informatīvie kara apraksti žanriski bija tālu 
no jaunākās informācijas publikāciju formāta 
mūsdienu izpratnē� Gan satura, gan komunikā-
cijas formas ziņā tie vairāk atgādina tīmekļa blo-
gus vai dienasgrāmatas, kurās izteikti jūtama au-
tora klātbūtne un saiknes ar lasītājiem radīšana� 
Redaktors paturēja, pat uzsvēra savu identitāti� 
Viņš šajos kara apskatos bija un palika vācbaltie-
šu luterāņu mācītājs, kurš tēvišķi draudzīgi saru-
nājas ar savu draudzi — zemākas kārtas ļaudīm, 
etniskajiem latviešiem� Redaktors sevi pozicio-
nēja Latviešu Avīžu auditorijai kā pārāku, daudz 
gudrāku cilvēku, kurš pazīst pasauli, dāsni dalās 
zināšanās ar latviešiem un neskopojas ar pamā-
cībām� Šulca latviešu valoda bija vienkārša, vār-
du krājums — diezgan trūcīgs, teikumu konstruk-
cijas — neveiklas� Tomēr tā lieliski kalpoja Šulca 
izvēlētajam hierarhiskajam (vācbaltu mācītājs/
redaktors  latviešu zemnieks/lasītājs) komuni-
kācijas modelim� 

Šulca kara apraksti latviešu sabiedrībā radī-
ja informatīvo apvērsumu, viņu namiem un sē-
tām pietuvināja pasauli ar tās aktualitātēm, ra-
dīja sprādzienam līdzīgu interesi par citviet 
notiekošo� Redaktors atzina, ka gan kurzemnie-
ki, gan vidzemnieki tagad viņam nemitīgi lūdz 
plašākas ziņas par karojošajām valstīm, to mili-
tārajām spējām, rosina papildināt laikrakstu ar 
ģeogrāfiskajām kartēm, kas palīdzētu sekot līdzi 
karadarbības aktualitātēm un izprast pasaules 
politisko izkārtojumu� 

Jau 1854� gada pavasarī Latviešu Avīžu lasītā-
ji saņēma pirmo «Landkarti, kas rāda Eiropas 
zemes, tās vietas, kur tagad karo, Turku valsts 
daļas Aziā un Avrikā ar Jūdu un Ēģiptes zemi»� 
Nākamajā gadā laikraksta pielikumā tika izdotas 
Āzijas, Krimas un Kanaānas (Palestīnas) kartes� 
Tālaika kara kontekstā, protams, svarīgākā bija 
detalizētā Krimas pussalas karte� Militāro nori-
šu jaunumiem laikraksta lietotāji varēja sekot, ar 
zīmuli vai pirkstu līdzvelkot kauju, aplenkumu, 
armiju pārgājienu, Krievijas impērijas uzvaru un 
zaudējumu vietām� 

Latviešu Avīžu kā droša informācijas avota 
nozīme vēl vairāk pastiprinājās, kad Krimas karš 
jau tiešāk skāra Kurzemi un Vidzemi, kad Baltijas 
jūrā izvietojās angļu un franču karakuģi, no ku-
riem piekrastē tika veikti nelieli sirojumi� Laik-
raksta sniegtās ziņas palīdzēja kliedēt dezinfor-
māciju un radīja cik necik lielāku drošības sajūtu� 
Protams, arī Krimas kara gados no Latviešu Avīžu 

lappusēm nepazuda izglītojošie un izklaidējošie 
materiāli, lasītāji tajās varēja atrast gan sensāci-
jas, gan dzejolīšus, gan mīklas, gan uzmundrino-
šus aforismus� Tālaika Šulca Latviešu Avīzes un to 
karšu pielikumus atmiņās cildināja Juris Neikens, 
Reinis un Matīss Kaudzītes, Andrejs Pumpurs� 

Ceļā uz masu auditoriju
Mainot latviešu mediju pamatfunkciju no 

kristīgi audzinošas uz informatīvu un izklaidē-
jošu, Šulcam izdevās latviski lasošajai publikai 
rast jaunas interešu un zināšanu jomas — ārpo-
litiku, militāras norises, citzemju ģeogrāfiju —, kā 
arī izveidot jaunu dzīves paradumu — regulāru 
masu mediju lietošanu� Krimas kara beigās Lat-
viešu Avīzēm bija 4100 abonentu, tās nepasūtīja ti-
kai četrās draudzēs Kurzemē un sešās — Vidze-
mē� Ņemot vērā tālaika kolektīvas abonēšanas 
un lasīšanas praksi, var lēst, ka vienu laikraksta 
eksemplāru izlasīja vairāki desmiti cilvēku un vēl 
vairāki desmiti noklausījās priekšā lasītu tekstu 
vai tā pārstāstus� Tādējādi Latviešu Avīžu auditori-
ja sava laika griezumā bija ļoti liela� 

Laikraksta satura eventuālo lietotāju skaits 
vērtējams robežās no 40 000 līdz 500 000� Iedzī-
votāju aptveres ziņā tas uzskatāms par unikālu 
Krievijas impērijas un Eiropas mērogā, jo Latviešu 
Avīzes bija zemāko sociālo slāņu laikraksts, adre-
sēts lauciniekiem, vispirmām kārtām — zemnie-
kiem� Tālab to nevar likt vienos svaru kausos ar 
izglītotai vai pilsētas auditorijai adresētu perio-
diku� Neraugoties uz to, jāteic, ka Šulca darbība 
latviešu mediju laukā līdzinās 19�  gadsimta pir-
mās puses pasaules preses vēstures personī-
bu, piemēram, Bendžamina Deja (Benjamin Day, 
1810—1889) un Džeimsa Gordona Beneta (James 
Gordon Bennett, 1795—1872) stratēģijai un takti-
kai, kas tika sekmīgi lietota, iekarojot Ņujorkas 
zemāko slāņu publiku� Tās pamatā bija auditori-
jas izglītības un interešu līmenim atbilstošs sa-
turs, vienkārša valoda, vizuālie materiāli, plaša 
lietotāju loka aptvere un reklāmdevēju piesaiste, 
lai nodrošinātu zemu avīzes cenu� Krimas kara 
gados Šulcs savu latviešu laikrakstu padarīja par 
masu mediju šā jēdziena pilntiesīgā nozīmē�

Latviešu Avīžu redaktora amatā Rūdolfs Šulcs sa-
bija līdz savai nāvei� Arī laikposmā pēc Krimas kara 
izdevuma formāts vairākkārt tika modernizēts, 
abonentu skaits turpināja kāpt� Tomēr gan Balti-
jas publiskajā telpā, gan latviešu un vācu presē 19� 
gadsimta 50� gadu otrajā pusē un 60� gados Šulca 
darbības priekšplānā bija kaisls cīkstiņš — gan go-
dīgiem, gan arī zemiskiem līdzekļiem — pret jaun-
latviešiem un viņu laikrakstiem Mājas Viesis un Pē-
terburgas Avīzes, kā arī pret latviešu kā nacionāli un 
sociāli pilnvērtīgas tautas un cilvēku iespējamību� 

Šķiet, ka viņš gribēja apturēt laiku� Tomēr stās-
tu par Rūdolfu Šulcu nelietīgā vēstures personā-
ža lomā atstāju citai reizei, jo tas, manuprāt, nav 
īsti iederīgs latviešu avīžniecības divsimtās jubi-
lejas skaisto svētku gaisotnē� Ê
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informatīvo 
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Kas jūsu izpratnē ir «jaunais zinātnieks»? 
Vanda Visocka. Zinātnieks, kurš atrodas savas 

akadēmiskās karjeras sākumposmā vai pirmajā 
pusē� Ne velti ir vairākas programmas un finansē-
jums, kas domāts tieši jaunajiem zinātniekiem, lai 
tiem būtu, ar ko atsperties�

Kristīne Irtiševa� Jaunie zinātnieki strādā ne 
tikai akadēmiskajā vidē, bet arī industrijā� Viņi ir 
absorbējuši zināšanas, spēj radīt pētnieciskas pub-
likācijas, vadīt zinātniskos darbus un projektus�

Guntars Kitenbergs. Tas ir apzīmējums ļoti iz-
aicinošam zinātnieka karjeras posmam, kurā jau-
nais doktors cenšas izrauties no disertācijas va-
dītāja ēnas un mēģina sevi pieteikt kā nopietnu 
zinātnieku� 

Kādēļ jauns cilvēks mūsdienās izvēlas dar-
bu zinātnē? 

Arta Krūze. Visa pamatā noteikti ir aicinājums 

un tiekšanās pēc izcilības� Bez ambīcijām zinātnē 
neko nav iespējams sasniegt� Studijas doktorantū-
rā un darbs zinātnē noteikti reizē ir gan «projekts 
visam mūžam», gan daļa no ilgtermiņa karjeras 
mērķa�

Guntars Kitenbergs. No mana skatpunkta 
simpātiskākais iemesls ir interese atklāt un saprast 
vēl nezināmo� Labsajūta pēc jaunatklājumiem 
motivē doties uz priekšu�

Kristīne Irtiševa. Zinātne sniedz priekšrocī-
bas, ir plašas iespējas izvēlēties darbības virzienu� 
Analītiskā domāšana ietekmē spriešanas spējas� 
Zināšanas visu laiku ir jāpaplašina, un jāprot būt 
multifunkcionālam, jo tava darba tēma var būt ak-
tuāla arī citā nozarē� Tas ir projekts visam mūžam� 

Kāpēc izvēlējāties studēt doktorantūrā, un 
ko jūs katrs pašlaik darāt zinātniskajā darbī-
bā?

Jānis Braunfelds. Mans pētījums ir saistīts ar 
šķiedru optisko sensoru izpēti un to pielietošanu 
dažādos tehniskā stāvokļa uzraudzības risināju-
mos� Piemēram, sensoru signālu apstrādes teh-
noloģija spēj noteikt ceļa seguma temperatūru un 
autotransporta radīto deformāciju reāllaikā� Šo 
iegūto datu pareiza izmantošana ļauj uzlabot ik-
viena satiksmes dalībnieka drošības līmeni un pa-
ildzināt ceļu kalpošanas laiku�

Guntars Kitenbergs Mani interesēja pētniecī-
ba un akadēmiskā karjera, tāpēc doktorantūra bija 
acīmredzami vajadzīgs solis� Disertācijas laikā pē-
tīju, kā ar magnētisko lauku varam kontrolēt plūs-
mas mazos izmēros� Tagad pētu arī iespējas veidot 
un kontrolēt magnētiskus mikrorobotus� Šie fun-
damentālie pētījumi varētu noderēt jaunām medi-
cīnas tehnoloģijām�

Kristīne Irtiševa. Izstrādāju optimizētu kūd-
ras pārstrādes tehnoloģiju humusvielu šķīdu-
ma un granulu iegūšanai augsnes bagātināšanai� 
Esmu arī nodibinājusi uzņēmumu, lai savu izstrā-
dāto tehnoloģiju varētu komercializēt� Mans mēr-
ķis ir ievērot ilgtspējības pamatprincipus, panākt 
mazāku resursu izmantošanu ar minimālu ener-
ģijas patēriņu�

Arta Krūze. Mana promocijas darba tēma ir 
Apdziedāšanās kāzās: rituāla nozīme un dziesmu tek-
stu tematiski mākslinieciskie aspekti� Apdziedāšanās 
latviešu tradicionālajā kultūrā ir sena un izkopta 
paraža, sastopama gan talku, gan gadskārtu iera-
žu svētkos, gan ģimenes godu svinībās, no kurām 
tieši kāzās šī tradīcija izpaužas visspilgtāk, un arī 
saglabājusies līdz pat mūsdienām� 

Vanda Visocka. Mans promocijas darbs sais-
tīts ar arheoloģiskās keramikas izgatavošanu, pie-
lietojumu un nozīmi senajās kopienās bronzas un 
senākajā dzelzs laikmetā Austrumbaltijā� Pētīju-
mā izmantoju arī starpdisciplināras metodes, kas 
saistītas ar ģeoloģiju, ķīmiju un fotogrammetriju�

Kā pandēmija ietekmējusi jūsu darbu? 
Kristīne Irtiševa. Mans zinātniskais darbs ir 

cieši saistīts ar pētījumiem laboratorijā, un pan-
dēmijas sākumā patiesi viss apstājās� Par laimi, tas 

Ceļā uz izcilību
Kā jūtas jaunie zinātnieki Latvijā? 
Kas nodarbina viņu prātus? Kādā 
vidē un apstākļos veidojas mūsu 
valsts nākamā intelektuālā elite? 
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neturpinājās ilgi, atsākām darbu atbilstoši grafi-
kam� 

Miķelis Grīviņš� Pandēmijas nestās pārmaiņas 
atšķirīgi izjuta eksakto un sociālo un humanitāro 
zinātņu pārstāvji� Sociālo un humanitāro zinātņu 
pārstāvji strādā ar datiem, kas tiek vākti kādā sa-
biedrības daļā, un šī datu ievākšana negaidīti kļu-
va stipri ierobežota� 

Tāpat ir pilnīgi atšķirīga situācija tiem, kas tik-
ko sākuši studēt doktorantūrā, un tiem, kuru zi-
nātniskā karjera ir nostabilizējusies, kā, piemēram, 
man� Pārorientējos salīdzinoši viegli, jo man jau ir 
savs kontaktu tīkls un kolēģi�

Jaunam doktorantam ir pavisam cits stāsts� Jau-
nie strādā pie savas dzīves pirmā lielākā pētījuma 
un pēkšņi atrodas situācijā, kad klātienes saziņa, 
diskusijas un tiešs atbalsts nav iespējams, ir citi ap-
grūtinājumi�

Arta Krūze. Jā, slēgtās bibliotēkas un arhīvi ie-
tekmēja pētniecības gaitu� Pie materiāliem tikt bija 
daudz grūtāk, tādēļ, iespējams, nevarēju darbu 
veikt tik kvalitatīvi, cik būtu vēlējusies� Attālināta-
jā formātā man trūkst cilvēciskā kontakta, ikdie-
nas sarunu ar kolēģiem, un tas iedragā motivāci-
ju� Tiešsaistes sapulcēs sirsnība un atklātība zūd� 
Sarunas ir lietišķākas, steidzīgākas, un attālinātais 
darbs rada arī sīkus pārpratumus�

Vanda Visocka� Man nācās savu darbu daļēji 
izmainīt — sašaurināt datu un paraugu apjomu, jo 
tādu pētījumu, kādu biju ieplānojusi, Covid-19 ie-
robežojumu dēļ nebija iespējams veikt�

Jānis Braunfelds� Iespēja veikt pētījumus un 
pilnveidot zināšanas ārzemju universitātēs un 
pētniecības institūcijās ir nenovērtējama� Tāpēc 
mobilitātes ierobežojumu ietekme ir liela� Nav arī 
zinātnisko konferenču klātienē, jo tiešsaistes kon-
ferences tomēr ir kas pavisam cits� Kontaktus di-
binām ar dažādu videosaziņas un telekonferenču 
platformu starpniecību� 

Guntars Kitenbergs� Pateicoties šai situāci-
jai, mēs, universitātes fiziķi, tikām klāt daudziem 
tādiem pasākumiem, kuros citādi nemaz nebūtu 
varējuši piedalīties� Pieslēdzāmies, piemēram, ASV 
Fizikas biedrības konferencēm, jo tagad tās ir vie-
na klikšķa attālumā� 

Tomēr ar normālu sarunu trūkumu nevar ap-
rast  — rodas sīki pārpratumi, nevajadzīgi saspī-
lējumi, kuri netiek atrisināti, jo nav bijis iespējas 
vienkārši iziet kopā pusdienās vai iedzert kafiju un 
visu izrunāt� Man personīgi šis laiks izvērtās par 
atelpas brīdi no ikdienas rutīnas, lai pieķertos ne-
mitīgi atliktām lietām�

Pandēmija skaudri izgaismojusi to, ka daļa 
sabiedrības neuzticas zinātnei. 

Vanda Visocka. Vēsturiski skatoties, neticība 
izpētītajam, manipulācija, viedokļu polarizēša-
nās un to politizēšana nav nekas jauns� Sabiedrī-
bas neticība zinātnei saistīta ar tās nespēju kritiski 
uztvert informāciju� Jāatzīmē, ka liela loma ir so-
ciālajiem tīkliem, kuru algoritmi nodrošina tādu 
viltus ziņu izplatību plašā mērogā, kas izraisa ne-

gatīvas emocijas, līdz ar to arī skatījumu un dalīša-
nās skaitu� Vairums cilvēku nespēj kritiski novēr-
tēt, kas ir patiess un kas ir aplams�

Kristīne Irtiševa� Diemžēl pašam zinātniekam 
ir grūti izstāstīt savu pētījumu vienkāršākā valodā� 
Turklāt apkārt plūst tik daudz informācijas, pub-
liski izteikties var jebkurš� Viena no problēmas 
saknēm meklējama izglītības sistēmā, kas nav vēr-
sta uz kritiskās domāšanas attīstību�

Miķelis Grīviņš� Šis laiks ir licis nopietni pār-
domāt, kāda ir mūsu, zinātnieku, attieksme pret 
zinātnes komunikāciju ar sabiedrību� Pirms pan-
dēmijas šī problēma bija zināma, bet uz to skatī-
jās caur pirkstiem: saziņa ir — labi, nav — nekas, 
iztiksim� Tagad ir skaidrs, ka komunikācijai ir jābūt 
nepārtrauktai un saiknei ar sabiedrību jābūt vis-
dažādākajos līmeņos�

Esam vieglprātīgi pieņēmuši, ka cilvēki uztvers 
zinātni par vērtību� Diemžēl tā nav� Zinātniekiem 
jāstrādā pie tā, lai attaisnotu to finansējumu, ko 
viņi saņem� Manuprāt, par to komunicēt nav 
daudz prasīts�

Guntars Kitenbergs. Lai saprastu ļoti atšķi-
rīgo zinātnes sasniegumu izpratni pandēmijas 
kontekstā, būtu nepieciešami nopietni pētījumi 
gan par Latviju, gan pasauli� Mūsu valstī ir ļoti iz-
teikta viedokļu polarizācija, piemēram, par vakcī-
nu efektivitāti, tātad esam laba vieta šādai izpētei� 
Pašlaik ļoti atšķiras cilvēku izvēlētie informācijas 
avoti� Var teikt — dažādi cilvēki uztraucas par da-
žādām lietām� Vieniem šķiet, ka vakcīna ir kaitī-
ga� Citi uztraucas, ka balstvakcinācija nav pieeja-
ma agrāk� Kā strādāt ar šo dažādību? Tas ir būtisks 
jautājums zinātnieku kopienai, un es ceru, ka iz-
dosies rast risinājumu� 

Miķelis Grīviņš. Politika ieplūst zinātnē visā 
pasaulē� Kādas problēmas risinājumiem novirzī-
tais finansējums atbalsta kādu vienu pusi un ne-
atbalsta otru, un tas padara zinātni sabiedrībai 
mazāk saprotamu� Tomēr kopumā man šķiet — ne-
vajadzētu gaidīt, ka sabiedrība sapratīs visu, ko zi-
nātnieki dara� 

Satraukumu raisa tas, ka cilvēki neuzticas at-
tiecīgās jomas profesionāļiem� Tomēr — kuros ga-
dījumos neuzticas? Parasti sabiedrība zinātnieku 
atklājumus izmanto bez lielām diskusijām un šau-
bām� Problēma rodas ar atsevišķiem izteikti politi-
zētiem jautājumiem� Tas man liek domāt, ka prin-
cipā cilvēki nav pret zinātni�

Guntars Kitenbergs. Vērts atcerēties, ka arī 
zinātne bieži nonāk pretrunās� Iegūtie zinātnis-
kie rezultāti ne vienmēr skaidri pasaka vienīgo pa-
reizo iznākumu� Pētījumos ir ārkārtīgi svarīgs ne 
tikai rezultāts, bet arī izvēlētā metode, pieeja un 
salīdzināmība� Tāpēc svarīgi ne tikai skaidrot savu 
pētījumu, bet arī saprast, kurš jauno vēsti nodos 
sabiedrībai — paši zinātnieki, par attiecīgo jomu 
rakstošie žurnālisti vai kāds cits starpnieks� Un 
kad ir īstais brīdis to darīt� 

Vai pašlaik ir pamats bažām, ka zinātne ir 
politizēta vai pakļauta finansētāju varai tik 
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lielā mērā, ka zinātnieki pauž «pareizo» un iz-
devīgo viedokli, nevis zinātniski pamato lietu 
faktisko stāvokli?

Guntars Kitenbergs. Nē, manuprāt, Latvijā tas 
ir retums� Arī pasaulē zinātnieki nekautrējas pētīt 
gana sāpīgas un izaicinošas tēmas� Piemēram, brī-
dina par klimata pārmaiņām� Drīzāk ir jautājums, 
vai sabiedrība spēj pieņemt neērtus un neizdevī-
gus secinājumus�

Kristīne Irtiševa. Tiesa, mums ir jāmeklē jau-
ni finansējuma avoti un jāpielāgojas jomām, kas ir 
aktuālas� Tomēr šaubos, ka zinātnieki pielāgojas 
tādā veidā� Es saskaros ar to, ka politiskajā vidē ne-
tiek pilnvērtīgi izanalizēta informācija� Tieši tāpēc 
kūdras izmantošanu grib aizliegt arī Baltijas val-
stīs, kur ir pavisam cita situācija nekā Rietumei-
ropā�

Finansējums zinātnei Latvijā ilgstoši ir bijis 
viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Kā 
jūs to skaidrojat? Vai Latvijā pret zinātni ir iz-
veidojusies specifiska attieksme, vai saskatāt 
tajā politisku tuvredzību, kāda ir bijusi arī, 
piemēram, veselības aprūpes jautājumos?

Miķelis Grīviņš� Es atvainojos, bet jautājums ir 
tendenciozs� Man nav datu, lai pateiktu, ka Latvijā 
būtu vairāk aizspriedumu pret zinātni nekā citur� 
Ja būtu, tad varētu skaidrot, kāpēc� Man ir pretjau-
tājums: vai patiesi tā ir? Redzu, ka arī citās valstīs 
ir līdzīgas problēmas un tiek samazināts finansē-
jums zinātnei� Neuzskatu, ka esam īpaši�

Guntars Kitenbergs. Viens no aspektiem ir jau 
minētais zinātnes prestižs� Par to liecina arī fakts, 
ka mums proporcionāli ir divreiz mazāk zinātnie-
ku nekā Igaunijā� Mums trūkst akadēmiskā po-
tenciāla, kurš spēj skaidrot lietas un ir atvērts sa-
biedrībai� Nācijai eksistenciālu jautājumu laikā tas 
ir ļoti būtiski� 

Protams, tas tieši sasaucas ar zinātnes finansē-
jumu� Viens ir doktorantūras finansējums, bet otrs 
— kas notiek pēc tam? Mēs ļoti krasi atpaliekam 
pētniecības finansējumā, kas nāk no industrijas� 

Latvijai tagad ir Jāņa Braunfelda, mūsu valstī 
pirmā industriālā doktoranta, izcilais piemērs, 
kas, cerams radīs pavērsienu� Uzņēmumi saprot, 
ka ir jāinvestē pētniecībā un tās attīstībā, tas nes 
pievienoto vērtību�

Jānis Braunfelds� SIA Latvijas Mobilais telefons 
būtiski līdzfinansē manas kā industriālā dokto-
ranta projekta pētniecības izmaksas — darba algu, 
materiālu un komponenšu iegādi, publicēšanās 
izdevumus� Savu doktora darbu un pētījumus iz-
strādāju ciešā sadarbībā ar šo uzņēmumu� Tas ļauj 
izstrādāt tehnoloģijas un risinājumus ar augstu 
pievienoto vērtību un praktisku pielietojumu vi-
sai nozarei�

Šādi projekti veicina abpusēju sadarbību starp 
zinātniskām institūcijām un industriju, kas ir ļoti 
svarīgi tautsaimniecības un zinātnes attīstībai, teh-
noloģiju pārnesei no akadēmiskās uz komercvidi� 

Kas traucē kvalitatīvai doktorantūrai? 
Kristīne Irtiševa. Es devos studēt doktoran-

tūrā ar jau gatavām iestrādēm un idejām, ko vēlos 
pētīt� Bet studiju laikā bija sajūta, ka doktorantūra 
ir drīzāk hobijs, nevis pastāvīgs darbs� Taču, mek-
lējot iespējas un finansējumu, nonācu līdz studen-
tu inovāciju grantam� Tas deva jaunas ievirzes un 
nākotnes plānu�

Arta Krūze. Latvijā doktorantūra bieži vien 
nav pilna laika studijas un būšana tikai savā pētī-
jumā� Tāda situācija ietekmē gan promocijas dar-
ba kvalitāti, gan paša doktoranta attieksmi pret 
to� Jaunais pētnieks nespēj pilnvērtīgi iesaistīties 
ne zinātniskajās norisēs, ne atlicināt pietieka-
mi daudz laika savam pētījumam� Doktorantū-
rai noteikti jābūt pilna laika darbam, lai neciestu 
promocijas darba kvalitāte� Turklāt doktorantū-
ras studijas nav disertācija vien, tas vienlaikus ir 
dzīvesveids un ilgtermiņa karjeras mērķis, kā dēļ 
jaunajiem pētniekiem būtu jābūt iespējai savu uz-
manību koncentrēt vienā virzienā, nevis dzīvot, 
nemitīgi uztraucoties par finansiālo pusi�

Miķelis Grīviņš. Pašreizējās doktorantūras 
problēmās finansiālais aspekts ir viens no pirma-
jiem� Otrs — iestāšanās doktorantūrā būtu jāpa-
dara mērķtiecīgāka, un jāveido konkurss uz vie-
tām, tādā veidā piesaistot labākos un dodot izvēli 
specializēties un izvēlēties doktora darba vadītāju� 

Nākamais — jāsekmē ikviena doktoranta doša-
nās uz ārzemēm, tas dod iespēju veidot starptau-
tiskos kontaktus, iepazīt starptautisko pieredzi� 

Mums jāveido stiprākas doktorantūras skolas, 
kurās profesionāļu kritiskā masa spētu atbalstīt 
doktorantus, rosinātu un uzturētu zinātnisko dis-
kusiju, virzītu kvalitatīvu doktorantūras procesu� 

Guntars Kitenbergs� Papildus vēl noteikti ne-
pieciešama darba vadītāju kompetenču pilnveide� 
Lai veidotos kvalitatīva doktorantūras skola, jābūt 
speciālistu kopai, kura ir ieinteresēta kādā temati-
kā un virza to uz priekšu� Šobrīd šīs kopas mēdz 
būt ļoti mazas, fragmentētas un bez intereses sa-
darboties� Tā rezultātā studenti maz satiek kolēģus 
un daudzi doktorantūras izaicinājumi jāpieveic 
vienatnē�

Jānis Braunfelds� Ne tikai doktorantam, bet arī 
doktora darba vadītājam būtu nepieciešams gan 
finansiāls, gan kompetenču pilnveides atbalsts�

Kāda attieksme dominē Latvijā? No dokto-
rantiem reizēm dzirdēti ne pārāk optimistiski 
stāsti. 

Jānis Braunfelds. Tā gluži nav, ka vadītāji nav 
ieinteresēti� Doktordarbs jaunā virzienā ir attīstī-
bas process gan studentam, gan darba vadītājam� 
Taču Latvijā darbs ar doktorantu nereti notiek pēc 
oficiālā darbalaika, un liela finansiāla ieguvuma 
vadītājam no tā tiešām nav� Vadītājam sevi moti-
vēt papildus izglītoties laika trūkuma dēļ arī nav 
tik viegli, kaut gan mūsdienu straujajos zinātnes 
attīstības apstākļos savas kompetences ir jāceļ ik-
vienam� Viņš pats strādā kā akadēmiskais mācīb-
spēks, viņš strādā savos projektos, un doktorantu 
darbus vada papildus visiem citiem pienākumiem�  

Vanda Visocka� Man šajā ziņā ir paveicies, va-
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dītājs ļoti seko līdzi procesam, bet citiem studen-
tiem tā nav� Tas nenodrošina vienlīdzīgus apstāk-
ļus visiem, jo, rakstot doktordarbu, šis atbalsts ļoti 
ietekmē darba kvalitāti� Apmaksa par darba vadī-
šanu gan ir niecīga�

Guntars Kitenbergs� Ja jēdzīgā akadēmiskā 
sistēmā doktora darba vadītājs negrib vadīt dar-
bu, tas man nešķiet normāli� Tādu vadītāju neva-
jag izvēlēties� 

Manā gadījumā vadītāji ļāva man brīvi strādāt 
pašam, un mani tas apmierināja, jo zināju, ko gri-
bu izdarīt� Vadītājam nav jāuzmana katrs solis, un 
diskusija var notikt tajā brīdī, kad nepieciešams� 

Ja Latvijā vadītāju neizdodas atrast, jāmeklē tur, 
kur tāds ir� Latvijā nemaz nav iespējams noklāt 
visas tēmas� Izaicinājums ir liels, bet ar to var tikt 
galā� Izvēlēties sliktu vadītāju un pēc tam par viņu 
sūdzēties, manuprāt, ir dīvaini�

Miķelis Grīviņš. Problēma nereti ir tā, ka dok-
torantam pirms doktorantūras ir samērā vājas zi-
nāšanas par šo procesu, par iespējām un izvēlēm� 
Doktorantūra ir ļoti nozīmīgs lēmums� Tam neva-
jadzētu notikt tā, ka kāds vienkārši neviļus šajās 
studijās ieaug� Starp citu, viena no problēmām ir 
pieņēmums, ka doktorantūra ir kas līdzīgs maģis-
trantūrai: iesniedz dokumentus, un ar to viss bei-
dzas� Jau pirms doktorantūras būtu jāizsver, kur 
šīs studijas notiks, kurš varētu būt potenciālais 
vadītājs un tamlīdzīgi� Robežšķirtne starp maģis-
trantūru un doktorantūru ir krasa� 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents  
Ivars Kalviņš kādā intervijā izteicies, ka jau-
najiem zinātniekiem «acīmredzami ir par maz 
informācijas» par LZA darbību. Cik lielā mērā 
jūtaties gaidīti pieredzējušo kolēģu vidē?

Kristīne Irtiševa. Es cenšos sekot līdzi, kas no-
tiek kādā manai jomai tuvā RTU fakultātē, bet ci-
tādi — nē, nezinu, kas, piemēram, notiek Zinātņu 
akadēmijā vai Zinātnes padomē� Tomēr savās spe-
cialitātēs, manuprāt, mēs iekļaujamies pieredzēju-
šo kolēģu sabiedrībā, un viņi ir sapratuši, ka bez 
mums neiztikt� Dažādām paaudzēm katrai savs 
pienesums: zināšanās, iespējās un arī tehnoloģi-
jās� Piemēram, projektu rakstīšanu bieži uztic tieši 
jaunajiem zinātniekiem� 

Vanda Visocka� Jaunajiem zinātniekiem ir pā-
rāk maz informācijas par LZA� Manuprāt, pati LZA 
ir vairāk vērsta uz pieredzējušiem pētniekiem, ne-
vis uz jaunajiem zinātniekiem� Vēstures un filozo-
fijas fakultātē gan tieku respektēta un uztverta kā 
cunftei piederoša�

Arta Krūze. Arī jaunie filologi Latvijā ir ļoti 
gaidīti�

Lietuvā un Igaunijā, un daudzviet Eiropā 
jaunajiem pētniekiem ir sava tā dēvētā Jaunā 
akadēmija. Kāpēc Latvijā nav?

Guntars Kitenbergs. Jau minēju, ka Latvijā ir 
divreiz mazāk zinātnieku nekā, piemēram, Igau-
nijā� Turklāt tā sanācis, ka būtiskākais pārrāvums 
zinātnieku skaita ziņā ir starp vidēja vecuma pēt-
niekiem� Ir jauno zinātnieku loks, un ir vecāka ga-

dagājuma zinātnieku loks, bet pa vidu — paplāni� 
No šāda aspekta raugoties, Latvijas zinātnes sa-

biedrības nepārtrauktība ir iedragāta� Jaunās aka-
dēmijas patiesi veiksmīgi strādā daudzās valstīs� 
Latvijā ir Jauno zinātnieku apvienība, kura gan 
nav fokusēta uz izciliem sasniegumiem zinātnē, 
bet uz savstarpēju mācīšanos un kontaktiem� 

Saistībā ar jauno akadēmiju savulaik apvienībā 
diskutējām un secinājām, ka pašlaik mums ir pā-
rāk maz cilvēku, kuri šādai lietai varētu veltīt laiku� 

Cik spēcīgi mūsu jaunie pētnieki ir pasaules 
zinātnes arēnā?

Jānis Braunfelds� Pēdējo piecu gadu laikā 
konkurētspēja ir krietni augusi� Iepriekš Latvi-
jas jaunie zinātnieki vairāk publicēja konferenču 
rakstus, tagad mūsu publikācijas ir konkurētspē-
jīgas augstākā līmeņa zinātnisko rakstu krājumos 
pasaulē� Un tas ir cieši saistīts ar projektiem� Ja 
piedalāmies prestižos projektos, kuros vienmēr ir 
nepieciešamas publikācijas, tad šajos projektos ir 
iespējams piesaistīt arī lielāku finansējumu� Tādē-
jādi iesaistās vairāk doktorantu un aug kvalitāte� 

Vanda Visocka. Man personīgi tas ir sāpīgs 
jautājums� Izmantoju visas iespējas kā doktorantei 
doties uz ārzemēm, esmu aktīva šo iespēju meklē-
šanā, tomēr nepamet sajūta, ka citā vidē īsti nespē-
ju konkurēt� Un tam ir konkrēts iemesls� 

Arheoloģijā ir daudz būtisku kursu, kurus Lat-
vijā nemaz nav iespējams apgūt, jo trūkst tādu 
pētnieku, kuri būtu pieredzējuši konkrētās jomās 
un varētu dalīties ar savām zināšanām, piemēram, 
bioarheoloģijā, zooarheoloģijā, dažādās kerami-
kas izpētes tehnikās u� tml� Ķīmiskās un ģeolo-
ģiskās metodes, kuras izmantoju savā promoci-
jas darbā, apguvu pašmācībā� Ikreiz, kad piedalos 
starptautiskā konferencē, jūtos vājāka salīdzinā-
jumā ar tiem, kuriem šajā specializācijā bijis piln-
vērtīgs kurss� 

Guntars Kitenbergs� Mums pietrūkst nekau-
nības� Mums šķiet, ka ir jābūt ļoti, ļoti izciliem, 
lai mēs ārzemniekiem būtu interesanti sadarbī-
bas partneri vai izceltos uz pārējo fona� Tā nav� 
Paskatoties uz citu valstu pētījumiem un to kva-
litāti — esam tajā pašā līmenī� Vienkārši viņi ir uz-
drīkstējušies un pratuši sevi labāk pieteikt� Esam 
nevietā pieticīgi� Viens no piemēriem — mēs ļoti 
slikti izskatāmies lielākajā ES pētniecības un ino-
vāciju programmā, kāda līdz šim bijusi, Apvārsnis 
2020, turpmāk Apvārsnis Eiropa� Mums trūkst uz-
ņēmības nekaunīgi uzdrīkstēties, piedāvāt intere-
santas idejas un atteikuma gadījumā nesaskumt, 
bet novērtēt iegūto pieredzi�

Kristīne Irtiševa� Mēs ar kolēģiem izman-
tojam visas iespējas, dodamies komandējumos, 
rakstām projektus� Paši vēršamies pie sadarbī-
bas partneriem, lai atrastu jaunus problēmjau-
tājumus, ko ar savām zināšanām varētu atrisināt� 
Vienmēr ir interesanti apspriesties ar citiem zi-
nātniekiem, novērtēt savu zināšanu līmeni� To-
mēr mūsu zinātniekiem vēl ir, kur augt sadarbības 
ziņā, ir jāveido jauni tīkli, jāatrod kontakti, ar kuru 
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starpniecību var iesaistīties lielos sadarbības pro-
jektos� Viens no risinājumiem ir arī Latvijā rīkot 
zinātniskās konferences�

Miķelis Grīviņš� Lai izveidotu sadarbības tīk-
lu, vajag laiku� Mūsu institūts startē gana daudzos 
Apvāršņa projektos, un esam secinājuši — pašrei-
zējās iespējas ir 20 gadus ilga darba augļi� Latvi-
jā pastāv vidējās paaudzes zinātnieku pārrāvums, 
jaunajiem sadarbības tīkli jāveido praktiski no 
jauna, un rezultāts nebūs ātrs� 

Tomēr vienlaikus — Latvijas zinātnē ir ļoti daudz 
izcilību, un, ja mūsu gudrākie prāti turpinās darīt 
to, ko viņi dara, tad pēc pāris gadiem rezultāts būs 
noteikti�

Vai Latvijas izpratnē par zinātni nav novē-
rojama pieaugoša tendence nozares sadalīt 
pēc principa — lietderīgais un nelietderīgais?

Arta Krūze. Piekrītu! Manuprāt, pašreiz ak-
cents nenoliedzami tiek likts uz eksaktajām zi-
nātnēm un dabaszinātnēm, tām arī tiek atvēlēts 
lielāks atbalsts� Tās pasniedz kā noderīgās un va-
jadzīgās, kā tādas, kas sekmē visu veidu attīstību, 
un tāpēc tās ir dāsnāk finansējamas� Bieži jādzird, 
ka humanitārie nodarbojas ar kaut ko abstrak-
tu un nepraktisku — jautājumiem, kuriem neesot 
nekāda sakara ar reālo dzīvi� Tomēr jāatceras, ka 
mūsdienās humanitāro zinātņu lauks ir plašs un 
sazarots, no filozofijas līdz komunikācijas un so-
ciālajām zinātnēm� Un tieši humanitārās zinātnes 
turpina kopt un sargāt nacionālās vērtības, ētikas 
kodeksu un mūsu latvisko identitāti�

Miķelis Grīviņš� Īsti nepiekritīšu� Esmu so-
ciologs visu savu apzināto dzīvi, man nešķiet, ka 
esmu nesvarīgs� Skaidrs, ka ir atšķirības starp zi-
nātņu jomām, to neviens nenoliedz� Dati, ar ku-
riem strādājam, ir atšķirīgi� Tas, kā mēs nonākam 
pie secinājumiem, ir atšķirīgi, bet vienlaikus abās 
pusēs ir pētījumi, kuriem gan sabiedrība, gan po-
litikas veidotāji ir gatavi pievērst uzmanību� Tas ir 
atkarīgs nevis no jomām, bet no pašiem pētnie-
kiem un pētījumiem�

Vanda Visocka. Es piekrītu Artai, humanitāro 
zinātņu nozarē ir daudz mazāk pieejamo projektu 
programmu, kurās piesakoties, var iegūt finansē-
jumu, nekā eksaktajās zinātnēs� Šķiet, ka huma-
nitārās zinātnes — nacionālās identitātes veidoša-
nas un stiprināšanas nozare — netiek uztverta kā 
līdzvērtīga eksaktajām zinātnēm, kas vērstas uz 
praktisko un pelnošo�

Guntars Kitenbergs� Nepiekrītu, ka šis dalī-
jums ir pēc nozarēm� Drīzāk tiek pretnostatīti pie-
lietojamie un fundamentālie pētījumi, un saulītē 
tiek celti pirmie� Jā, dabas un inženierzinātnēm tur 
ir, ko piedāvāt, bet arī humanitārajās un jo īpaši 
sociālajās zinātnēs ir plašas pielietojamu pētījumu 
iespējas� 

Piemēram, atrast risinājumus pandēmijas jautā-
jumu komunikācijas problēmām� Salīdzinot finan-
sējuma pieejamību fundamentālo pētījumu pusē, 
es gribētu teikt, ka te pat priekšroka ir humani-
tārajām zinātnēm — ir valsts pētījumu program-

mas latviešu valodā, kultūrā un vēsturē, savukārt 
dabaszinātnēs tāda ir tikai šaurajā elementārdaļi-
ņu fizikas tematikā� Manuprāt, mums būtu vairāk 
jāstiprina fundamentālie pētījumi, citādi ar laiku 
beigsies vērtīgas idejas pielietojuma pētījumiem� 

Lai izietu starptautiskajā arēnā, nepiecieša-
ma angļu valoda. Izglītības ministrija pat gri-
bēja noteikt, ka doktordarbi rakstāmi vienīgi 
angļu valodā. Šādu lēmumu gan nepieņēma. 
Ko par to domājat jūs? 

Arta Krūze. Uzskatu, ka latviešu valodu ir ļoti 
svarīgi saglabāt kā galveno promocijas darba valo-
du� Šeit es nerunāju par ārzemju studentiem, kas, 
likumsakarīgi, darbu raksta kādā no starptautis-
kajām zinātnes valodām� Promocijas darba izstrā-
de latviešu valodā garantētu gan latviešu valodas 
obligātu lietojumu zinātnē un attīstītu zinātnes 
terminoloģiju, gan sekmētu pētniecisko rezultātu 
vieglāku izplatīšanu tepat Latvijā� 

Plaši izplatītais un popularizētais arguments, 
ka latviešu valodā nav piemērotas terminolo-
ģijas, neiztur kritiku� Tas ir balstīts vieglāka ceļa 
meklējumos — rakstīt valodā, kur terminoloģija ir 
izstrādāta un labi nostiprināta, nevis iet grūtāko 
ceļu un atbilstošu terminoloģiju veidot no jauna� 
Turklāt promocijas darba izstrādes laikā studenti 
tiek mudināti publicēties ārpus Latvijas� Tas nozī-
mē, ka darba izstrādes gaitā doktorantam ir visas 
iespējas ar savu pētījumu iepazīstināt arī starp-
tautisku auditoriju, tādā veidā iegūstot iespējami 
plašu darba atziņu aprobāciju� 

Iegūstot zinātņu doktora grādu, jaunais pēt-
nieks turpmāk visus savus darbus var rakstīt kādā 
no starptautiskajām zinātnes valodām, taču tās 
disertācijas 150—200 lappuses būtu neatsverams 
atbalsts latviešu valodas saglabāšanai un attīstī-
bai� Visbeidzot — domāju, ka pašreizējos apstākļos 
noteikti visiem spēkiem jāsekmē tekstu tapšana 
latviešu valodā, jo motivācijas rakstīt starptautis-
kajās zinātnes valodās, piemēram, angļu, netrūkst�

Kristīte Irtiševa� Būtu lieliski, ja doktordar-
bu varētu rakstīt latviešu valodā, bet tad riskējam 
zaudēt konkurētspēju un ārzemju zinātnieku po-
tenciālo interesi� Ar kolēģiem esam runājuši, ka 
darbs tomēr jāraksta angliski, bet latviski jāizman-
to populārzinātniskie kanāli� 

Ja tu esi baltu filologs, skaidrs, ka doktordarbs 
jāraksta latviski, bet eksaktajās zinātnēs — ticiet 
man, ir sava specifika, tik daudz jaunvārdu ne-
pieciešams! Nepieciešams rast labas alternatīvas�

Varbūt jānosaka, kurās jomās turpināma 
angļu valodas prakse un kurās ne? Vai arī 
eksaktajās zinātnēs rakstītos doktordarbus 
angļu valodā tulkot latviski? Varbūt otrādi? 
Valsts te varētu nākt palīgā. 

Arta Krūze. Jā, lai promocijas darbam no-
drošinātu starptautisku pieejamību, valstij patie-
si būtu jāapmaksā un jānodrošina tulkojums� Tas 
būtu abpusējs ieguvums�

Vanda Visocka� Mēs pārāk zemu novērtējam 
savu pētījumu tēmas, domājot, ka tās var interesēt 
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tikai mūs pašus� Rietumeiropā ļoti daudzi pētnie-
ki patlaban pievēršas tieši Baltijas valstu vēsturei 
un folklorai� Tomēr izcili pētījumi, kas uzrakstīti 
latviešu valodā, tā arī paliek bez plašākas ievērī-
bas, jo neviens ārzemnieks tos nevar izlasīt� 

Ārzemju arheologi ir ļoti ieinteresēti mūsu ma-
teriālos un patiesi vēlas sadarboties� Es savu darbu 
tāpēc rakstu angļu valodā, lai tas būtu starptautis-
ki izmantojams� 

Valodas lietojuma jautājumā jāatrod vidusceļš�
Guntars Kitenbergs� Manu angļu valodā rak-

stīto disertāciju nav vērts tulkot latviski, jo to iz-
lasīt un jēgpilni lietot varēs viens divi cilvēki� Tas 
ir fenomenāls darba apjoms par salīdzinoši šauru 
tēmu, kura ārpus mūsu laboratorijas Latvijā prak-
tiski nepastāv� Tas nozīmē, ka mans pienākums ir 
stāstīt plašākai sabiedrībai par savu darbu dzimta-
jā valodā� Lai to izdarītu, es tāpat lietoju nacionālo 
terminoloģiju, veidoju jaunvārdus, sazinos ar Ter-
minoloģijas komisiju, lai to pārliecinātu, ka jaun-
vārds, kuru lietoju, ir pareizs, un tā tālāk� Šo jomu 
nevajag ierobežot ar normatīviem� 

Par humanitāro un sociālo zinātņu jomu pētī-
jumu lokālumu man ir provokatīvs jautājums: vai 
jūs varat nosaukt kādu tēmu, kura varētu nebūt 
interesanta ārpus Latvijas? Es nevaru, jo ikvienu 
tēmu var padarīt interesantu plašākā kontekstā�

Miķelis Grīviņš� Gribu uzsvērt pāris būtiskus 
aspektus� Pirmkārt, ja savās publikācijās atsaucos 
uz jau izpētīto un publicēju savu darbu starptau-
tiskos žurnālos, es nevaru atsaukties uz disertā-
cijām vai publikācijām latviešu valodā� Es atsau-
cos uz angļu, franču, vācu autoriem, ceļot viņu 
prestižu un citējamības rādītājus un tādā veidā, 
iespējams, nereti mākslīgi padaru viņus par ek-
spertiem, lai gan galvenās lietas esmu iemācījies 
no pētniekiem Latvijā� Taču Latvijas ekspertu 
latviski uzrakstītās publikācijas neviens nevar iz-
lasīt� 

Otrkārt, tie, kuri pašlaik raksta savu disertā-
ciju, vienlaikus arī veido priekšstatu par sevi kā 
par kompetentu jauno pētnieku, kurš vēlāk dar-
bosies starptautiskajos tīklos� Ja disertācija ir lat-
viski, tad iespēja veidot savu karjeru globāli, ne-
vis lokāli, netiek līdz galam izmantota� Tiem, kuri 
raksta savu darbu latviski, iespējams, jārēķinās, ka 
viņi to dabūs darīt divreiz, jo pēc tam tik un tā būs 
jākomunicē ar saviem potenciālajiem starptautis-
kajiem partneriem� 

Visbeidzot man gribētos vērst uzmanību uz vie-
nu no Latvijas humanitārās jomas flagmaņiem 
— LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, 
vienu no pasaulē vadošajiem spēlētājiem folklo-
ras izpētes jomā� Tieši šis institūts ir ļoti veiksmīgs 
piemērs, kā panākt sava darba izcilību pašu mājās 
un iegūt augstu starptautisko novērtējumu� Tātad 
nav nekādu problēmu vienlaikus strādāt lokāli un 
globāli jebkurā nozarē�

Iekļaušanos starptautiskajā zinātnē piemi-
nat nemitīgi. Tomēr — cik lielā mērā jums ir 
svarīgi sajusties piederīgiem Latvijas valstij? 

Un otrādi — vai jūtat, ka valstij esat vajadzīgi? 
Arta Krūze� Mana vieta ir Latvijā� Kur gan es 

varētu sekmīgāk nodarboties ar šī latviskās iden-
titātes simbola — tautasdziesmu — pētniecību, ja 
ne šeit? Turklāt Latviešu folkloras krātuves pārzi-
ņā atrodas viens no Eiropas apjomīgākajiem folk-
loras arhīviem, kas aptver vairāk nekā trīs miljo-
nus folkloras vienību� Tas nozīmē, ka šeit man ir 
pieejami daudzveidīgi arhīva materiāli, kādu nav 
nekur citur, un — ne mazāk svarīgi — arī pētnieki, 
kas vislabāk izprot un pārzina latviešu folkloru un 
ar to saistītos procesus� 

Kristīne Irtiševa� Nešaubīgi jūtos piederī-
ga un novērtēta� Kaut vai tas pārsteidzoši lielais 
darba piedāvājumu klāsts, ko esmu saņēmusi� 
Protams, vēl jāpapildina zināšanas, bet starptau-
tiskajās konferencēs redzu: nav nemaz liels tas zi-
nātnieku loks, kas kosmosa jomā spēj pārstāvēt 
Latvijas intereses� 

Mēs bijām tikai padsmit cilvēku, kuri apmeklē-
ja EXPO 2020 kosmosa nedēļas pasākumus Du-
baijā, un citu valstu kolēģus ļoti pārsteidzām ar 
savām zināšanām� 

Miķelis Grīviņš� Ir svarīgi justies piederīgam, 
bet reizē neaizmirst, ka mērķis būt Latvijā labāka-
jam tomēr ir par šauru� Zinātne ir globāla, nevis 
lokāla� Mums ir jātiecas uz izcilību globālā līmenī� 
Kāpēc sevi ierobežot, ja varam runāt arī starptau-
tiskā līmenī?

Guntars Kitenbergs� Nokļūt Latvijas elitē 
katrā mazajā apakšnozarē patiesībā ir salīdzinoši 
viegli� Konkurentu rinda ir niecīga� Piemēram, ja 
zinām Eiropas zinātniskā projekta COST tīkloša-
nās akcijas, kas mēdz būt ļoti specifiskās jomās, 
tad iegūt eksperta statusu šādā akcijā no Latvijas 
ir nesalīdzināmi vieglāk nekā no kādas Rietumei-
ropas valsts� Izcilība ir svarīga, un pēc tās ir jātie-
cas� Gan man, gan daudziem maniem kolēģiem ir 
skaidrs — Latvija ir tā vieta, kur mēs gribam reali-
zēt savas idejas� Kāpēc lai zinātne šeit nebūtu tie-
ši tikpat veiksmīga un vēl veiksmīgāka kā daudzās 
citās valstīs!? No vienas puses, var teikt, ka paš-
laik sasniegt izcilību Latvijā ir vieglāk nekā citviet, 
bet īstenībā — nē� Tas ir tikpat grūti un reizēm pat 
grūtāk tā iemesla dēļ, ka vispirms jāpierāda, kāpēc 
tavs pētāmais virziens valstij vispār ir svarīgs�

Jānis Braunfelds� Jāatceras, ka būt līderim Lat-
vijā nenozīmē būt līderim arī pasaulē� Izcilība ir 
nemitīga sevis pilnveidošana un pierādīšana pla-
šāk, tikai tad varēsim runāt par piederību elitei�

Miķelis Grīviņš. Dažkārt apbēdina tas, ka 
starptautiskajā zinātnieku sabiedrībā tieku uz-
tverts atturīgāk nekā kolēģi no klasiskajām rie-
tumvalstīm� No Austrumu bloka nākošajiem sevi 
jāapliecina skaļāk un vairāk� Vienmēr ir tāda mi-
sijas apziņa — pierādīt, ka esam līdzvērtīgi, ka no 
Latvijas var nākt ļoti spēcīgi viedokļi� 

Rietumvalstu kolēģu priekšstati par Latviju 
balstās uz medijos pavirši izlasīto� Skaidrošana 
varētu būt viena no papildu misijām, ko mēs katrs 
varam uzņemties� Ê

saruna Ceļā uz izcilību
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raksts

Kas ir Eiropas literatūra? Cik tālu tā sniedzas uz 
visām debess pusēm austrumu, rietumu, dienvi-
du, ziemeļu virzienā? 

2013� gadā Jāņa Rozes apgādā iznākušajā Eiro-
pas literatūras vēstures hrestomātijā Annikas Be-
nuā-Dizosuā un Gija Fontēna redakcijā ar torei-
zējās Latvijas prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
priekšvārdu literatūra raksturota kā «panorā-
ma, kas atklāj mūsu kontinenta patieso lielumu»� 
Hrestomātijas veidotāji bija uzņēmušies neiespē-
jamo — izsekot Eiropas literatūras vēsturei no aiz-
sākumiem (grieķu-latīņu mantojums, jūdu-kris-
tiešu mantojums, arābu-andalūziešu mantojums) 
līdz mūsdienām, apstājoties pie 21� gadsimta sā-
kuma jautājuma: kas nāks pēc modernisma, un 
vai postmodernisms literatūrā iekārtojies uz ilgu 
laiku? Protams, grūti saskatīt tendences, atrodo-
ties pašā notikumu virpulī, tāpēc iespaidīgais 15 
nodaļās sadalītais 883 lappuses biezais sējums 
noslēdzās ar kaleidoskopisku 40 Eiropas rakst-
nieku portretējumu� Starp viņiem arī latvietis 
Imants Ziedonis, kas pārstāvēts ar epifāniju Bēr-
niņ, neēd, kad dziesmu dzied! 

Bet literatūras dzīve nav apstājusies, tāpēc li-
kumsakarīga ir autoru kolektīva vēlme papildināt, 
padziļināt, atjaunināt jau tā apjomīgo pētījumu�  
Šogad iznācis trešais Eiropas vēstures papildinā-
jums, 16� nodaļa, kas pieteikta kā Mūsdienu ten-
dences un personības, 1989—2020� Šoreiz grāma-
tas izdevējs ir CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique — Valsts zinātniskās pētniecības centrs), 
kas ir garants nopietnam pētījumam� Kā grāmatas 
iekšvākā minēts, darbs īstenots visas ģeogrāfiskās 
Eiropas 200 pētnieku un rakstnieku komandā, 

kuras virsvadītāji ir jau iepriekš minētie Annika 
Benuā-Dizosuā, Gijs Fontēns, kam piebiedroju-
šies Jans Jendžejevskis (Olsteras Universitāte) un 
Timurs Muhidins (INALCO, Parīze)� Šo izdevumu 
ievada Nobela prēmijas laureātes poļu rakstnie-
ces Olgas Tokarčukas priekšvārds, kurā uzsvērta 
mūsu vecā kontinenta labilā situācija, raugoties 
no centra—perifērijas, no «svešo»—«savējo» vēr-
tību sadursmes perspektīvas� Un tieši literatūras 
uzdevums, «privilēģija un misija ir izgaismot šo 
vienreizējo un dīvaino paradoksu� Citiem vār-
diem sakot, signalizēt par to, kas vēl nav sajūtams 
centrā, jo pēc savas dabas literatūra ir «ārpuscen-
trēta»»�

Eiropas literatūras 16� nodaļā meklētas tenden-
ces un mūsdienu personības literatūras žanros, 
kuru robežas, tāpat kā valstu robežas, mūsdie-
nu mākslā ir izplūdušas� Romāns vairāk pievēr-
šas vēstījumam, kurā tiek pārskatīts vēsturiskais 
mantojums, ievijas migrācijas un etnisko minori-
tāšu tēma, jaunu atklātības līmeni sasniedz dzim-
tes un seksualitātes jautājumi (no latviešu lite-
ratūras šajā sadaļā minēta Dace Rukšāne, Inga 
Grencberga un Karīna Račko), no komforta zonas 
izsit darbi par invaliditāti (Žana Dominika Bobī 
Skafandrs un tauriņš, 1997) un ekoloģiju, — romāns 
ir kā meklējumi un izmeklēšanas process, nereti 
koķetējot ar kriminālromānam raksturīgu intrigu� 
Plašs klāsts visdažādāko fantāzijas lidojumu jauc 
bērnu un pieaugušo iztēles robežas, sākot ar mī-
tisko J� T� T� Tolkīna un Terija Pračeta (Terry Prat-
chett) pasauli, vedot uz Bernāra Verbēra (Bernard 
Werber) tanatonautiku vai konstruējot pasaules 
galu dažādās distopijās� Romānam veltītajā sadaļā 
minēts Jāņa Joņeva darbs Jelgava 94 ar tā francis-
ko nosaukumu Métal (Metāls) un Gundegas Rep-
šes triloģija Alvas kliedziens, Vara rati un Dzelzs ap-
vārdošana�

Dzeja iedziļinās valodā un valodās, angļu dzej-
niece Kerola Anna Dafija (Carol Ann Duffy) bērnu 
dzejas konkursu simboliski nosauc Mother tongue 
other tongue, mudinot jaunos autorus sacerēt dze-
joli savā dzimtajā valodā un komentēt to angļu va-
lodā� Minoritāšu valodu ienākšana dzejā ir šī laika 
raksturīga iezīme� Arī mūsu literatūras vide rezo-
nē ar šo tendenci gan ar Guntara Godiņa dialek-
tā atdzejotajām somu dzejnieces Heli Lāksonenas 
dzejas izlasēm Kad gos smei (2012) un Soul. Burkans. 
Undens (2019), gan ar latgaliešu literatūras uzplau-
kumu pēdējās desmitgadēs, gan ar bilingvālo (lī-
biešu, angļu) dzejas krājumu Trillium (2018), gan 
tāmnieku dialektā ietvertajiem dzejoļiem Baibas 
Dambergas krājumā Es un cit Es (2020)�

Eiropas teātris savukārt kļūst drosmīgāks, pa-
teicoties teātra telpas daudzveidīgumam� Lie-
lie nacionālie teātri turpina iestudēt klasiku, bet 
jaunais, neatkarīgais teātris meklē tiešu, brīžiem 
skarbu un provocējošu kontaktu ar skatītāju� Arī 
šajā sadaļā varam atpazīt Latvijas teātra attīstības 
tendences, kaut Alvja Hermaņa vārds nav piemi-
nēts (protams, galvenā uzmanība pievērsta dra-
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maturgiem, nevis režisoriem)� 
Īsi sakot, Eiropas literatūras vēstures 16� no-

daļa Mūsdienu tendences un personības, 1989—2020 
skaidri iezīmē kopējās galvenās līnijas, vēlreiz pa-
matojot autoru kolektīva domu par Eiropas lite-
ratūru kā vienotu veselumu, kaut arī to strukturē 
daudzveidīgas izpausmes� Šajā vienotajā daudz-
veidībā latviešu literatūra var sevi atpazīt� Tomēr, 
piekrītot visam grāmatā rakstītajam, rodas jautā-
jums — kur paliek tie rakstnieki un viņu darbi, kas 
šajā veselumā neiederas? Nacionālās vai reģionā-
lās literatūras marginālijās? Varbūt kādreiz, no vēl 
plašākas perspektīvas raugoties, atradīsies vieta 
arī viņiem?

Mūsdienu tendences un personības Eiropas li-
teratūras vēsturē pārstāv Uldis Bērziņš ar krājuma 
Piemineklis kazai tituldzejoli�

Viss iepriekš minētais ir tikai sauss un gaužām 
īss atstāsts par to, kas rodams Eiropas literatūras 
vēstures jaunajā nodaļā� Garšu, smaržu un skaņu 
tam piešķir šī gada 18� septembra pasākums, kurā 
raksta autorei bija gods piedalīties, un tā apraksts 
nav mazāk svarīgs� Ilgi briedinātais un gaidītais 
notikums iekļāvās Eiropas kultūras mantojuma 
dienu programmā Denkerkas pilsētā Francijā� Uz 
kuģa Princess Elizabeth klāja pulcējās Eiropas lite-
ratūras vēstures veidotāji — rakstnieki un pētnie-
ki —, lai pēc ilgāka laika klātienē satiktos, saroko-
tos, sasmaidītos un degustētu īpašu alu 3 Monts 
(3 pauguri), kas brūvēts netālu no Villa du Mont-
Noir, Margeritas Jursenāras bērnības mītnes fran-
ču Flandrijā, kas tagad kalpo par rakstnieku un 
tulkotāju rezidenci� Dižās Franču akadēmijas pir-
mās «nemirstīgās» sievietes portreti ieskāva pu-
deļu bateriju, rotātu ar citātu no Melnās stadijas: 
«Atgāzies pret mucu, viņš kāri dzēra plašā kau-
sa saturu�» Kad pasākuma viesi baudīja pa glāzei 
dziras, Jursenāras gars nespēja mierīgi noskatīties 
un — blīkš, trinkš! — izkāpa no rāmja, nogāžot vie-
nu portretu, stikla šķembām nokaisot kuģa klāju� 

Sekoja desmit odas 3 Monts alum autoru lasī-
jumā, tulkojumā, aktieriskā izpildījumā� Ko līdzī-
gu varēju tikai savā prātā atsvaidzināt kā Alutiņi, 
vecais brāli... Un kas gan ir Flandrija bez kārtīgas 
maltītes? To jau mums no Šarla de Kostēra Leģen-
das par Pūcesspieģeli vajadzētu zināt� Izsmalcināti, 
sātīgi, skaisti un, protams, franču garam atbilstoši 
saviesīgu sarunu mērcē�

Stiprinājušies garā un miesā, pasākuma vie-
si devās uz Denkerkas mēra pieņemšanu, un te 
nu jāpāriet uz nopietnāku intonāciju� Patriss Ver-
grīts (Patrice Vergriete) uzrunāja viesus kā īsts sa-
vas pilsētas patriots� Otrā pasaules kara notikumi 
pilsētā atstājuši sāpīgas brūces� Princess Elizabeth, 
tagad pārvērsts par restorānu, reiz bijis mazs, va-
ronīgs kuģītis, kas izglābis ap 1600 franču un an-
gļu jūrnieku, kuriem nācās atstāt savu floti ne-
gaidītā vācu uzbrukuma laikā� Pilsēta tikusi stipri 
sabombardēta, bet atkopusies� Tajā augsti novēr-
tē Eiropas vērtības, kuras vieno, nevis šķir un ko 
apliecina Eiropas literatūra� Zvanu mūzikas kon-
certs pilsētas sargtornī, kas, tāpat kā Svētā Eligija 
(Saint Eloi) baznīca, brīnumainā kārtā nebija pā-
rāk cietis kara postījumos, lika vēlreiz pacelt acis 
uz saulainajām, tīrajām septembra debesīm un 
novērtēt mūsu kopējo dzīves vertikāli — Eiropas 
kultūras mantojumu� 

Iespaidiem bagāto dienu noslēdza sakrālās mū-
zikas koncerts No Bukstehūdes līdz Baham notīs un 
vārdos Svētā Eligija baznīcā� Denkerkā dzimušais, 
kopš 1991� gada titulētais Svētā Eligija baznīcas 
ērģelnieks Benuā Petī (Benoit Pety) un vokālais an-
samblis La Chapelle de l’Artois atskaņoja Bukstehū-
des un Baha skaņdarbus, kas mijās ar dziesmu 
tekstu lasījumiem un fragmentiem no Simona 
Beržē biogrāfiskā romāna Ļauj savam kalpam iet 
(2019)� 

2021� gada 18� septembris manā atmiņā paliks 
kā slavinājums Eiropas gara vērtībām� Tam, kas 
Eiropu satur, notur, turpina� Ê
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apcere

Cilvēka atmiņa pamatā ietver sava apzinātā 
mūža laiku� Ja ar tām dalās, atmiņas var sagla-
bāties pat trīs paaudžu ilgumā� Šo pārmantoja-
mību pētnieki dēvē par kolektīvo un komuni-
katīvo atmiņu� Kad nākamo paaudžu tagadne 
vairs nerada tiešas saiknes ar iepriekšējo pa-
audžu pieredzi, pārmantotais izbalē, transfor-
mējoties vēsturiskās atmiņas slānī1� Paaudzēm 
nomainoties, sociālo aktualitāti zaudējušās at-
miņas dzīvotspēja lielā mērā atkarīga vairs tikai 
no vēsturnieku, izglītības un kultūras manto-
juma institūciju darbības� Savukārt, ja iepriek-
šējo paaudžu pieredze ir bagātīgi dokumentēta 
vai transformēta kādā tekstuālā, rituālā, tēlainā 
formā, var veidoties kultūras atmiņas slānis2� Šis 
process nav ieprogrammējams un paredzams, jo 
atkarīgs ne tikai no individuālām iecerēm, bet 
arī no atbilstības laikmeta garam un ideoloģi-
jas prasībām un tā, vai tagadnes dzīves «sociālā 
enerģija»3 sabalsosies ar kādu atmiņas perifērijā 
rodamu situāciju� 

Literatūra ir viena no nozīmīgākajām kultū-
ras atmiņas veidošanas formām� Tā var aktua-
lizēt pat senaizmirstus vēsturiskās atmiņas slā-
ņus, bet var arī atstāt tos nepamanītus� Izplatot 
tautas vēstures, mītu un valodas tradīcijas pla-
šākā sabiedrībā, literatūra var būtiski ietekmēt 
atmiņas atgriešanos, tāpēc ir svarīgi, kādi atmi-
ņas nogriežņi tiek aktualizēti� 

Vai pavisam seniem vēstures periodiem lat-
viešu, igauņu un lietuviešu literatūrā ir pievēr-
sta uzmanība? Vai pēdējās desmitgadēs rakst-
nieki ir mēģinājuši ietiekties aizvēstures laukā, 
kas mūsdienu cilvēka izpratnē jau iemantojusi 
mītisku veidolu?

Latviešu rakstniecībā pašlaik īpašu interesi 
izraisījusi tieši kolektīvās un komunikatīvās at-
miņas daļa — Latvijas 20� gadsimta vēstures no-
tikumi un personības� Iepriekšējā gadsimta vēs-
tures pārskatīšana Latvijā gan sākta vēlāk nekā 
abu kaimiņzemju literatūrā, toties nesalīdzinā-
mā intensitātē� Sērijas Mēs. Latvija, XX gadsimts 
un Es esmu… un ar tām nesaistīti prozas darbi 
rosinājuši diskusijas par attieksmi pret vēstures 
un izdomas savīšanos, par vēsturiskā un biogrā-
fiskā romāna žanra transformācijām� Citu atza-
ru veido Valda Rūmnieka un Andreja Miglas ro-
māns Viestura zobens (2012), Jāņa Lejiņa triloģija 
Zīmogs sarkanā vaskā (2001—2009), Roalda Dob-
rovenska romāns Magnuss, dāņu princis (2004) u� 
c�, kuru pamatā ir viduslaiku notikumi� 

Interese par viduslaikiem pastāvējusi arī igau-
ņu un lietuviešu literatūrā� Izcilo igauņu pro-
zaiķi Jānu Krosu jau padomju laika beigās inte-
resējusi Livonijas vēsture� Viņa tetraloģiju Starp 
trim mēriem (1970—1980), kas veltīta Livonijas 
hronistam Baltazaram Rusovam, ar nosauku-
mu Stūrgalvības hronika (2012) Maimas Grīnber-
gas tulkojumā varam lasīt gan tikai 21� gadsimtā� 
Mēra laikiem pastarpināti pievērsusies Ene Mih- 
kelsone vēsturiski filozofiskajā romānā Mēra 
kaps (2007), ko latviešu valodā tulkojis Guntars 
Godiņš (2014)� Viduslaiku mītiskā pasaules uz-
tvere pievērsusi 21� gadsimta populārākā igauņu 
rakstnieka Andrusa Kivirehka uzmanību� Viņa 
romānam Rijkuris jeb Novembris (2000), kurā 
dzirkstī pašironisks postmodernas spēles prieks 
un hiperbolizēti ekspluatēti stereotipiskie, mī-
tiskie priekšstati, sekojusi viduslaiku mitolo-
ģiskās pasaules uztveres interpretācija romānā 
Vīrs, kurš zināja čūsku vārdus (2007)� Abu romānu 
tulkotāja ir Zane Balode (2009, 2011)� 

Plašam viduslaiku periodam jau 20� gadsimta 
nogalē uzmanību pievērsis lietuviešu rakstnieks 
Petrs Dirģēla Baltijas triloģijas romānos Slēptais 
brasls (1984), Joldijas jūra (1987—1988) un Anci-
lus ezers (1991)� Šie darbi, kas veido sasaisti ar 
aizvēsturi, Talrida Ruļļa tulkojumā izdoti kopš 
2010� gada� Lasītāji vairākās Eiropas valodās ar 
aizrautību sekojuši līdzi Kristinas Sabaļauskai-
tes vēsturiskās sāgas Silva rerum  (2009—2016) 
notikumiem, latviskajā kultūrvidē šie darbi zi-
nāmi Daces Meieres tulkojumā (2011—2018)� 
Meiere ir arī Undines Radzevičūtes Livonijas 
vēsturei veltītā romāna Asinis zilas, debesis pelēkas 
(2018) latviskojuma autore (2019)� 

Zinot, ka vēsturiskajā atmiņā iegrimušu seg-
mentu aktualizēšana var notikt tad, kad «sociālo 
ietekmju viļņi atkal krustosies «tāpat kā toreiz» 
un liks individuālās apziņas reģistram rezonēt 
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«tāpat kā toreiz»»4, varam secināt, ka izteikto in-
teresi par viduslaikiem Baltijā, visticamāk, rosi-
nājusi iespēja izcelt savam laikam aktuālus jau-
tājumus� Interpretējot dažādu varu uzurpācijas 
tēmu baltiešu vēsturiskajās teritorijās, netiešās 
līdzībās bijis iespējams runāt par varas un pa-
kļautā pozīcijām� Kā redzams, padomju laika 
beigās šī iespēja izmantota jo bagātīgi� 

Varam uzskatīt, ka tradīcija ir pārmantota arī 
21� gadsimta literatūrā, bet līdzās tai saredzama 
vēlme radīt labu un ar aizrautību lasāmu dar-
bu Umberto Eko stilā� To papildina arī arheti-
piskuma, jaunas mītrades un zināmā mīta de-
konstrukcijas, ironijas un pašironijas tendences�

Uz bagātīgā viduslaiku aktualizēšanas fona 
baltiešu jaunākajā literatūrā pavisam niecīgs iz-
skatās veltījums aizvēstures tēmām� Aizvēsture 
tradicionāli tiek uztverta kā periods, kura izziņa 
balstīta arheoloģiskos atradumos un par kuru 
nav rakstisku liecību, tāpēc dažādu apgabalu 
aizvēstures robežas tiek identificētas atšķirīgi� 
Aizvēstures periods Baltijas teritorijā, bez šau-
bām, atšķiras no citām kultūrām, kurās rakstība 
aizsākusies agrāk, bet šī periodizācijas robežu 

noteikšana ir problemātisks jautājums� Ja kā at-
skaites punkts izvēlēts laiks, kad rakstveida lie-
cību fiksējuši paši pamatiedzīvotāji, tad Baltijas 
teritoriju aizvēsture beidzas tikai 16� gadsimtā� 
Ja izvēlamies atskaites punktu, kad konkrētā te-
ritorija un tās iedzīvotāji ir minēti rakstos jeb-
kurā citā vietā, tad šis periods ir daudz īsāks� 

Šī pieeja rada daudz neskaidrību, jo pirmo-
reiz Baltijas teritorijas un to iespējamie iedzī-
votāji minēti jau antīko vēsturnieku darbos� 
Hērodots Vēsturē (5� gs� vidus pr� Kr�) piemin 
tādas pirmiedzīvotāju ciltis kā neuri un budi-
ni, kurus latviešu etnogrāfs un sinologs Pēteris 
Šmits identificējis kā seno baltu priekštečus� Sa-
vukārt romiešu vēsturnieks Tacits darbā Ģermā-
nija (ap 98� g�) minējis aistus — tautu, kas apdzī-
vo piekrasti, kurā atrodams dzintars� Ptolemaja 
kartē (ap 150� gadu) iezīmēta Sarmatu jūra un 
Sarmatija — vēlākais Baltijas jūras reģions� Ziņas 
par Dzintara ceļu no Sembas pussalas, kas at-
bilst mūsdienu Kaļiņingradas teritorijai, roda-
mas arī Plīnija Vecākā liecībās (ap 23�—79� gadu)� 
Lai arī visas šīs liecības ir fiksētas rakstiski, šie 
pieminējumi tomēr netiek uzskatīti par aizvēs-
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tures beigām� 
Aizvēstures pāreja viduslaiku vēsturē tiek at-

tiecināta uz 7� gadsimtu, kad Baltijas teritorija 
un ciltis minētas skandināvu sāgās, arī 11� gad-
simtu, kad šādi pieminējumi redzami Zviedrijā 
atrastajos rūnu rakstos un pirmajās hronikās 
par baltu ciltīm� Savukārt 13� gadsimts jau ir lie-
lu pavērsienu periods, kad notiek valstiskuma 
veidošanās, kuru uztver kā vienu no aizvēstures 
beigu zīmēm� Tradicionāli par aizvēsturi Baltijā 
uzskata periodu no ledus laikmeta beigām (ap 
10 000 pr� Kr�) līdz dzelzs laikmeta beigām 1200� 
gadā, kad to nomaina rakstītās vēstures periods 
un viduslaiki�

Tik tāla pagātne, par kuru nav daudz liecību, 
protams, nav un nevar būt plaši izvērsts litera-
tūras temats� Ja nav bijusi rezonējoša interpre-
tācija kultūrā, vēstures notikumi neiesakņojas 
kultūras atmiņā un pārtop par sausiem faktiem� 
Retumis rakstniecībā tomēr sastopamies ar vēl-
mi šādas izdzisušas atmiņas aktualizēt� Padom-
ju periodā tas noticis biežāk� Aizvēsture līdzās 
citām vēstures tēmām bija iekļauta sērijas Stāsti 
par vēsturi romānos — gan tulkojumos, gan ori-
ģināltekstos� Šo apjomīgo sēriju pēc padom-
ju centra parauga 1969� gadā iedibināja Latvi-
jas Valsts izdevniecības un izdevniecības Liesma 
redaktors Arturs Lielais (1920—1981), līdz 1992� 
gadam tajā izdotas 73 grāmatas� Kā piemēri mi-
nami arī Alberta Gulbja romāni: Meitene ar ak-
mens cirvi (1967), kurā vēstīts par baltu un som-
ugru saskari ap 2000 g� pr� Kr�, un Pirms tūkstoš 
gadiem (1968), kura darbība notiek 10� gadsimtā 
kūru zemē�

Jaunu intereses vilni daudz vēlāk iezīmē Val-
da Rūmnieka un Andreja Miglas vēsturiskais 
piedzīvojumu romāns Kuršu vikingi (1998), kurā 
rādītais laiks gan robežojas starp aizvēsturi un 
viduslaikiem, jo vēsta par zviedru iebrukumu 
Jūrpilī (tagadējā Grobiņā) 853� un 854� gadā� Šo 
darbu būtiski pieminēt kā intereses atjaunotāju 
par seniem vēstures slāņiem� Rūmnieks un Mig-
la ir turpinājuši padomju laika tradīciju — vēs-
turi aktualizēt piedzīvojumu literatūras formā, 
tikai atļāvušies lielāku izdomas brīvību�

Populārās literatūras darba izveide ir arī viens 
no biežākajiem aizvēstures aktualizācijas ie-
mesliem mūsdienās� Vēl citi ir saistāmi ar ieceri 
«saāķēt» aizvēstures stāstu ar tagadnes situāciju 
un veidot kādas idejas izcēlumu, vai arī rast im-
pulsu brīvam iztēles lidojumam un radīt vēsturē 
balstītu fantāzijas darbu� Jebkurā gadījumā, lai 
šīs ieceres īstenotu, rakstniekam vispirms vei-
cams dziļš pētniecības darbs un nepieciešama 
prasme daudzajās aizvēstures interpretācijās at-
rast savu skatījumu� 

No kurienes esam nākuši
Pavisam unikāla parādība latviešu jaunākajā 

vēsturiskajā literatūrā ir prozaiķa Aivara Kļav-
ja triloģija par aizvēsturi Ceļš uz Nezināmo zemi 

(2018), kas adresēta prasīgajai un par nelasošu 
dēvētajai pusaudžu auditorijai� Kļavja piere-
dze vēsturisko romānu rakstīšanā ir liela — tet-
raloģija Viņpus vārtiem (2005—2012) ir uzskatā-
ma par iespaidīgu vēsturiskā žanra mūsdienīgas 
modifikācijas piemēru� Tās tematiskais vēriens, 
kas aptver laiku kopš kristietības ieviešanas līdz 
pat Otrajam pasaules karam, un māksliniecis-
kais izvērsums novērtēts ar Baltijas Asamblejas 
balvu (2012) un speciālbalvu Latvijas literatūrā 
(2013)� Kā stāstījis pats autors, tieši šī lieldar-
ba tapšanas laikā viņā radusies interese par to, 
«kas ir bijis vēl agrāk, pirms tam, pašos pirmsā-
kumos? No kurienes mēs esam nākuši?»5 

Lai šo jautājumu noskaidrotu, rakstnieks ķē-
ries pie intensīvas pētniecības un atskārtis — «Jo 
vairāk meklēju, jo skaidrāk sapratu, ka bilde ir 
ļoti pretrunīga� Ir vismaz četras versijas, kas tiek 
uzskatītas par samērā pamatotām, runājot par 
to, no kurienes esam nākuši�  (��) Ir tikai arheo-
loģija, uz ko var paļauties, ir antropoloģija, ling-
vistiski pētījumi, un tas arī viss�»6  No daudza-
jām versijām, pētījumiem un pseidopētījumiem 
rakstnieks beigās izvēlējies, viņaprāt, visdrošā-
ko — klasisko pieeju, kas iekļauta skolas mācību 
grāmatās� Lai noņemtu no sevis atbildības sma-
gumu par vēsturiskā materiāla interpretējamī-
bu, Kļavis savu darbu adresējis pusaudžiem, uz-
rakstījis to vieglā un saprotamā veidā, izvēršot 
intriģējošu sižetu un tuvinoties piedzīvojumu 
literatūras žanram, tā veidojot sasaisti ar mūs-
dienām� 

Triloģijas pirmā grāmata Melnais akmens stāsta 
par to, kā pirmbalti sākuši ceļu līdz Baltijas jū-
rai, otrajā grāmatā Bēgšana no čūsku valstības ap-
rakstīta viņu nonākšana tagadējā Baltkrievijas 
teritorijā, bet trešās grāmatas Asinis uz dzintara 
sižets saistīts ar pirmbaltu dārguma — dzintara 
— ceļu uz seno Romu� Lai arī aizvēstures temati 
šķiet pietiekami distancēti no mūsdienu jaunie-
šu interešu loka, autora izvēlētā pieeja ir attais-
nojusies� Kļavja triloģija piesaistījusi jauniešu 
uzmanību, izpelnoties labas atsauksmes gan no 
pusaudžu auditorijas, gan skolotājiem un aiz-
vēstures interesentiem� Pirmā grāmata Melnais 
akmens ilgstoši turējusies visvairāk pirkto grā-
matu saraksta augšgalā7, kas apliecina, ka pie-
dzīvojumu literatūras žanrs dod iespēju aktua-
lizēt arī pavisam aizmirstus vēstures nogriežņus 
un lasītāji joprojām vēlas lasīt vienkārši labi uz-
rakstītus stāstus�

Viņa, kura skrien ar vilkiem
Aizvēsturei veltīts darbs ir retums pat lietu-

viešu literatūrā, kurā vēsturiskas ievirzes dar-
biem visos laikos bijusi nozīmīga vieta� Lep-
nums par valstiskuma veidošanos 13� gadsimtā 
izpaudies jau Vinca Pietara romānā Aļģimants 
(1904)� Kā īpašs notikums 21� gadsimtā vērtē-
jams Rasas Aškinītes romāns Glesum (2016, lat-
viski — 2021, tulkotāja Dace Meiere), jo tā darbī-
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ba rit literatūrā maz pieminētā laiktelpā — aistu 
cilšu apdzīvotajā Baltijas teritorijā 2� gadsimtā� 
Romāns atgādina, kā šajā laikā Baltijas piekras-
tes ciltis bija pazīstamas antīkajā pasaulē — ar 
glesum jeb dzintara vešanu uz Seno Romu un tā 
apmaiņu pret bronzas greznumlietām� Romāns 
savieno Baltijas piekrastes kultūru ar Vidusjūras 
reģiona spožumu un varenību, novērš maldīgus 
priekšstatus par šo teritoriju noslēgtību un at-
rautību� Baltijas pirmtautu pasaule ar detalizētu 
precizitāti iekļauta globālā kontekstā, apdzīvo-
ta ar vitāliem, cilvēciskiem un neviennozīmī-
gi tveramiem tēliem, veidojot viņu savstarpējo 
attiecību stāsta vijumu� Caur galvenās varones 
Glesum prizmu autore vispārināti rāda sievišķā 
spēka saglabāšanos un pārmantojamību nežēlī-
gajā laikmetā� 

Arī šajā gadījumā senās tēmas izvēlē redzam 
autores dziļi personīgo ieinteresētību� Rasa Aš-
kinīte pēc pamatizglītības ir vēsturniece un sa-
vulaik pati piedalījusies arheoloģiskajos izra-
kumos� Gan intervijās, gan grāmatas atvēršanas 
svētkos viņa pieminējusi visbūtiskāko ieros-
mi8 — sava pasniedzēja, arheologa, humanitā-
ro zinātņu doktora, profesora Eugenija Jovaišas 
mūža darbu, kas rezultējies triloģijā Aisti� Pla-
šam lasītāju lokam adresētā akadēmiskā pētīju-
ma daļas — Izcelsme (2012), Attīstība (2014), Lie-
tuvieši un Lietuvas sākums (2016) — izraisījušas 
lielu rezonansi un pievērsušas plašas sabiedrī-
bas uzmanību Lietuvas teritorijas aizvēstures 
posmam� Kopš 2020� gada darbs pieejams arī 
starptautiskai auditorijai, jo tulkots angļu va-
lodā� Aškinīte savu romānu mēdz saukt pat par 
pasūtījuma darbu, kurā sniegts literārs Jovaišas 
akadēmiskā pētījuma papildinājums� Tā kā Lie-
tuvā romāns Glesum tiek uzskatīts par autores 
labāko darbu, var teikt, ka tas pārliecinoši tur-
pina aizmirstā un atgādinātā temata rezonansi, 
palīdzot veidot un nostiprināt priekšstatu par 
to, kā «nebija, bet varēja būt»9, un tādējādi lie-
kot atgriezties aizvēstures laikmetam mūsdienu 
cilvēka apziņā� 

Latviešu lasītājs romānu Glesum var iepazīt tā 
oriģinālajā noformējumā — ar Zigmunda Bu-
tauša veidoto grāmatas vāka dizainu un Jovai-
šas monogrāfijas kartēm iekšvākos� Grāmatas 
noformējums precīzi atbilst saturiskajam vēstī-
jumam — romāns ir pētniecībā balstīts, faktolo-
ģiski apstiprināts, tomēr subjektīvs un poētisks 
senaizmirsta laikmeta māksliniecisks redzē-
jums� Zaigojošā ledus kristāliņu faktūra uz tum-
ši zilā vāka veido atsauces gan uz sniegu, pa kuru 
vientuļa sieviete brien romāna sākumā un bei-
gās, gan arī uz zvaigznēm, kas kā Visuma struk-
tūras pamatelements simboliski veido romāna 
iekšējo struktūru� Uz vāka attēlotais lācis nav 
kāda subjektīva asociācija, bet gan Mazo Greizo 
Ratu zvaigznāja paralēls apzīmējums� Šī zvaig-
znāja izvēle arī nav rakstnieces poētiska kaprīze, 
bet gan atsauce uz to, ka Mazā Lāča jeb Lācenes 

zvaigznājs Eiropas debesu kartēs iekļauts Ptole-
maja laikā — tieši tajā posmā, par kuru vēsta Aš-
kinītes romāns� Savukārt apakšnodaļu virsraksti 
(Asaras, Asinis, Medalus, Piens, Ūdens, Migla, Sniegs) , 
kuri katrā daļā mainās vietām, apzīmē šķidruma 
substances, kas kādā noteiktā gaismā var radīt 
mirdzumu� Kas ir šis mirdzums, kas strāvo no 
romāna tekstuālā veidola un ko grāmatas for-
ma paspilgtina, un kas nepazūd Daces Meieres 
tulkojumā? Harmonija, caurredzamība, skaid-
rība — izsenis formulētās skaistuma izpausmes, 
šajā gadījumā — no vēstures sausajiem faktiem 
radīta māksla�

 Aizvēstures vides kolorīts, reālijas, noti-
kumi veido romāna ārējo faktūru, taču būtība 
tver mūžīgās sievišķības ambivalento raksturu� 
Galvenā varone Glesum, sieviete, kurai vārdu, 
kā jau ierasts patriarhālajā sabiedrībā, dod tas, 
kuram vara, — vīrietis, romāna simboliskajā lī-
menī atklājas kā aistu cilšu dārgums� Viņa ir kā 
dzintara rota, kura, kā reiz rakstījis Plīnijs, lai cik 
maza, pārsniedz dzīva un spēcīga cilvēka (verga) 
cenu� Viņa ir tā, kura kā dārgums tiek paņem-
ta ar varu, bet izrādās pārāka par saviem var-
mākām, viņa mēdz zaudēt, bet iegūst, klusē, bet 
ar skatienu runā, klūp un ceļas� Viņa ir tā, kura, 
nebūdama māte, tāda ir� Viņa var nosist vilku — 
Aškinītes Glesum ir spēcīgais un pretrunīgais 
arhaiskās sievietes pirmtēls, kas tik ļoti būtisks 
pasaules kārtības un līdzsvara atjaunošanai� Tā 
suģestējošais spēks, šķiet, īstā laikā ir izvilkts no 
aizlaikiem un atnests līdz mums� 

 
Aklie ved aklos

Ar aizvēsturi netieši gribas saistīt kādu lat-
viešu literatūras darbu, kas izdots 2021� gadā, — 
Jāņa Einfelda romānu Svētlaimīgo zeme� Vienpa-
dsmitais Einfelda romāns iekļaujas viņa īpašās 
rakstības tradīcijā, kuru veido blīvu, plastiski 
poētisku un ironiski filozofisku ainu virknes, 
kas savijušās neatšķetināmā kamolā� Tas ierauj 
lasītāju neapjaustā un nereprezentējamā pa-
saulē, kas kopš romāna sākuma rada sajūtu, ka 
rakstnieks pievēršas aizlaikiem, skatoties tālu 
pagātnē — līdz civilizācijas sākumam� Tomēr la-
sījumā drīz vien attopamies, ka droši varam at-
mest ar roku jebkādiem hronoloģijas, laika un 
vietas atbilstības meklējumiem� 

Vai tā ir aizvēsture vai kristietības iesakņoša-
nās, 20� gadsimts vai mūsdienas — laikam šeit 
nav nozīmes, mīts ir mūžīgs, tas vienmēr atgrie-
žas, viss ir viens, sākums un beigas saslēdzas� 
Svarīgs ir tikai ritums, kustība, dzīvības un nā-
ves dziņas� 

Romāna sākumā ligzdā izšķiļas vieds, bet 
slims putns, viņam lemts lidot uz paradīzi� Tur-
pat līdzās ir kāda aizlaiku kopiena, kas gaida 
savu karognesēju, lai dotos uz labākām zemēm� 
Viss šajā mītiskajā pasaulē atkarīgs no dieviem 
un putnu lidojuma zīmēm, bet kopienai tomēr 
ir svarīgi — kurš būs tas karognesējs? Un lasītāja 

Zanda Gūtmaneapcere No aizlaikiem izniris



Trakā 
tekstuāli 
vizuālā 
auļojumā 
aizvadīts 
ceļojums 
no Visuma 
olas līdz pat 
trajektorijām 
ārpus 
planētu loka

70

acu priekšā autors aumaļaini ritina jaunradītu 
mītu par varoņa dzimšanu, laimīgās zemes mek-
lēšanu, burvjiem un zintniekiem, kas šo ceļu ie-
zīmē, ziedokļiem un upuriem, kas nepieciešami� 
Lasītāju iztēlē tiek uzburtas pasaku ainas par 
karadraudzes audzēšanu un stiprināšanu Baltās 
zemes iekarošanai, par stiprāku cilšu nākšanu, 
kas piesmej un nobradā Svētlaimīgo zemi, par 
to, kā meitas tiek ņemtas ar spēku un varu, bet 
akli ceļinieki dzied pantus, citu par citu skais-
tākus� Kādbrīd mītiskais vispārinājums atduras 
jau konkrētos tēlos, darbības vieta iegūst no-
saukumu — Latava, parādās līvi un sēļi, Stabu-
rags, Ordeņi, bajāru kārta un daudz kas cits, arī 
varonis tiek nosaukts vārdā — Silaroze� Vispāri-
nāti mītiskajā vēstījumā aizvēsture tiek simbo-
liski nošķirta no vēstures ar fiksēta vārda, nomi-
nācijas palīdzību� Romāna turpinājumā, laikiem 
un to zīmēm mijoties, cīņa par izdzīvošanu un 
pastāvēšanu turpinās, līdz spēki ir sašķelti un 
Silaroze ir miris kā varonis, un tad jau varam 
nojaust apokaliptiskā pareģojuma piepildījumu 
— «liels būs grāviens un posta aina — baiga»10� 

Einfelda radītā pasaule, kuras iepriekšējais 
pārstāsts var būt tikai viena cilvēka subjektīvā 
iztēles variācija par lasīto, ir no haosa nākusi, 
haosā aizvadīta un šļūdoņa aizrauta� Tās lasī-
tājs ierauts brāzmainā, pārlaicīgā eposā, Iliādas 
un kosmogonijas virpulī� Kolīdz šķiet, ka kāds 
pieturas punkts atrasts, tas izslīd no rokām� Kad 
jaunradītā mīta pasaule grimst zem poētikas 
lavīnas, to svaidzina einfeldiska ironija, inter-
tekstuāla dauzīšanās un klišeju spēlītes: «kariem 
plosoties, dziedājumi ir izkaisīti, bet pazuduši 
tie nav, dažreiz vectētiņš ar vecmāmiņu, kamo-
lus tinot, šķeteri cilājot, klāj vaļā visādus dīvai-
nus nostāstus par svētlaimīgajiem, kurus varoņi 
iet meklēt»11; «muzikanti, seši mazi bundzinie-
ki, un darvotā bārda pie lielā riņķa, kas Pērkonu 
sauc, un Pērkons dārd� Visi iet uz danci»12� 

Trakā tekstuāli vizuālā auļojumā aizvadīts ce-
ļojums no Visuma olas līdz pat trajektorijām ār-
pus planētu loka — arī šāda var būt aizvēstures 
dotā ierosme� Vēsture šajā gadījumā ir nebeidza-
mas fantāzijas un ideju lidojuma sniedzēja, vēl-
reiz ļaujot pārliecināties, ka mākslai nav ne ro-
bežu, ne rāmju, ne konkrētu uzdevumu� Tik vien 
kā radīt baudījumu, rezonansi starp laikiem un 
domām, šajā gadījumā ļaujot vēlreiz apjaust pa-
saules virzības cikliskumu un pārlaicīgo kārtību, 
kurā uzvar stiprākie� Gribētos, lai arī gudrākie, 
bet šīs cerības ne vienmēr vainagojušās rezultā-
tiem� Skaidrs ir tas, ka tie, kuri zaudē savas muļ-
ķības, sašķeltības un vājuma dēļ, ir kā grāmatas 
noformējumam izmantotās Pītera Brēgela 16� 
gadsimta gleznas aklie, kurus vada aklie, un visi 
viņi neglābjami iekritīs bedrē� 

Lai arī Einfelds sarunā ar Tomu Treibergu la-
sītājiem par izbrīnu apliecina, ka šo darbu rak-
stījis pirms piecpadsmit gadiem13, tieši šobrīd 
stāsts par svētlaimīgajiem, kuri, aklo vadīti, ne-

zina, ko viņi dara, šķiet īpaši nozīmīgs� «Jā, tu 
zaudē daudzus savējos� Un ej uz galu� Bet rū-
dies, jo nākotnē, pēc sirmu cilvēku mācības, 
tautai ir jākļūst labākai�»14 Zaudējumu un iegu-
vumu cikliskums ir viena no acīmredzamākajām 
vēstures mācībām� 

Tik dažādi literatūrā var būt interpretējami 
aizvēstures sniegtie impulsi� Kā allaž vēstures 
interpretācijās, nozīmīgākais ir tas, ko šie atra-
dumi pasaka par mūsu laiku� Ê

1 Vairāk skat.: Maurice Halbwachs. On Collective 
Memory. Ed., transl. by Lewis A. Coser. Chicago, 
London: The University of Chicago Press, 1992.
2 Vairāk skat.: Jan Assmann. Collective Memory and 
Cultural Identity (Transl. by John Czaplicka). New 
German Critique, No. 65, Cultural History/Cultural 
Studies (Spring / Summer, 1995). Pp. 130—133.
3 Vairāk skat.: Stephen Greenblatt. Shakespearean 
Negotiations. The Circulation of Social Energy in 
Renaissance England. Berkeley@Los Angeles: 
University of California Press, 1988. 
4 Roberts Ķīlis. Sociālās atmiņas jēdziens. Atmiņa un 
vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai. Sast. R. 
Ķīlis. Rīga: N.I.M.S., 1998. 22. lpp.
5 Vija Beinerte. Veiksmes vējš nelaimes kuģa burās. 
Saruna ar rakstnieku Aivaru Kļavi. Latvijas Avīze, 
25.08.2019. Pieejams: 
https://www.la.lv/veiksmes-vejs-nelaimes-kuga-
buras-saruna-ar-rakstnieku-aivaru-klavi 
6 Turpat.
7 Vairāk skat.: https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/
aktualitates/275682-izdots_otrs_aivara_klavja_
vesturiskais_romans_jauniesiem.html
8 Jūratė Čerškutė. Glesum — geriausias Aškinytės 
romanas so far? Pieejams: https://www.bernardinai.
lt/2017-01-18-glesum-geriausias-askinytes-
romanas-so-far/; Rasa Aškinytė: «Skaitytojas 
knygose randa daug daugiau, nei aš norėjau 
pasakyti» 
Pieejams: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/
literatura/rasa-askinyte-skaitytojas-knygose-
randa-daug-daugiau-nei-as-norejau-pasakyti-286-
658477?copied
9 Rasa Aškinīte. Glesum. (Tulk. D.Meiere.) Rīga: Jāņa 
Rozes apgāds, 2021. 7. lpp.
10 Jānis Einfelds. Svētlaimīgo zeme. Rīga: Dienas 
Grāmata, 2021. 155. lpp.
11 Turpat, 36. lpp.
12 Turpat, 77. lpp.
13 Toms Treibergs. Jāņa Einfelda romāns 
Svētlaimīgo zeme ir kā spēcīga tinktūra — rūgta, 
bet nepieciešama. Kultūras Rondo, 21.02.2021. 
Pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-
rondo/jana-einfelda-romans-svetlaimigo-zeme-ir-
ka-speciga-tinktura--ru.a140597/
14 Jānis Einfelds. Svētlaimīgo zeme, 77. lpp.
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Andrejs Gusačenko

Vēstures 
virpulī
1917. gada februāra revolūcija 
Latvijas krievus pārsteidza 
nesagatavotus

Saimnieciski, politiski un kultūras kontakti 
starp Baltiju un Krievzemi pastāvēja jau kopš vi-
duslaikiem, bet līdz pat 19� gadsimta vidum ievē-
rojama krievu faktora ietekme mūsdienu Latvi-
jas teritorijā nebija jūtama� Arī pēc Polijas valsts 
trešās sadalīšanas 1795� gadā, ar ko noslēdza Bal-
tijas provinču iekļaušanu Krievijas impērijā, tās 
ietekme lielākoties izpaudās ar militārā kontin-
genta klātbūtni� Ar laiku to papildināja no impē-
rijas galvaspilsētas atsūtītie krievu ierēdņi un ne-
liels skaits pareizticīgo garīdznieku� 

Izmaiņu sākums
Ņemot vērā plašo Baltijas guberņu autonomi-

ju, impērijas ietekme Latvijas teritorijā līdz pat 
19� gadsimta otrajai pusei palika gluži nomināla, 
un arī paši Krievijas militārās un civilās adminis-
trācijas pārstāvji netiecās kļūt par daļu no vietē-
jās sabiedrības� Gadsimta pirmajā pusē pilsētas 
krievi lielākoties bija no amatnieku un tirgotā-
ju aprindām, turklāt pilsētnieku vidū bija vēro-
jama tieksme pārvācoties� Lielāko, taču formāli 
ārpus likuma esošo grupu veidoja vecticībnieki, 
kas nokļuva Latvijas teritorijā 17� gadsimta noga-
lē, bēgot no reliģiskās vajāšanas dzimtenē� Taču 
Krievijas ierēdņi samērā ilgi neinteresējās par 
vecticībniekiem Baltijā� To lielā mērā nodrošinā-
ja stabilie kontakti starp vācbaltiešiem un vecti-
cībniekiem, sava nozīme bija arī korupcijai, kas 
pasargāja kopienu no centrālās varas uzmanības� 

19� gadsimta otrajā pusē Krievijas impērijā tika 

īstenotas būtiskas reformas ekonomikā, tieslie-
tās, arī sociālajā un militārajā jomā� Intensīvā 
rūpniecības un transporta attīstība Baltijas gu-
berņās kopā ar dzimtbūšanas atcelšanu izraisīja 
plašu darbaspēka imigrācijas plūsmu, kurā pa-
lielinājās arī krievu inteliģences īpatsvars� Šie 
procesi un slavofilu ideju popularitāte kļuva par 
virzītājspēkiem Baltijas guberņu krievu kultūras 
un sabiedriskās dzīves attīstībai, ko daļēji vēl sti-
mulēja rusifikācijas politika 19� gadsimta beigās 
un 20� gadsimta sākumā� Bieži vien krievu sa-
biedriskās un kultūras dzīves veidotāji par pie-
mēru ņēma vācbaltiešu organizāciju praksi� Ap 
gadsimtu miju Baltijas krievu sabiedrībā sāka 
veidoties liberāli noskaņota inteliģence, kas daž-
kārt pat kritizēja uzspiesto rusifikācijas politiku, 
tomēr atbalstot slavofilu idejas� Tas atspoguļojās 
kņaza Serafima Mansireva un viņa kolēģa Leonī-
da Vitvicka sabiedriskajā darbībā un it īpaši libe-
rālo avīžu Рижская Мысль un Рижские Ведомости 
polemikā ar konservatīvo laikrakstu Рижский 
Вестник�

1905� gada nemieru iespaidā krievu sabiedrī-
bā nostiprinājās arī konservatīvais spārns� Abu 
virzienu pretrunas izpaudās kādā patvaldības 
atbalstam organizētā demonstrācijā Rīgā 1905� 
gada rudenī, kad sākās sadursmes starp labē-
ji orientētiem krieviem un latviešu un ebreju 
kreisajiem� Šajā demonstrācijā, nesot imperato-
ra portretus un dziedot himnu Dievs, sargi caru!, 
piedalījās arī ievērojams skaits vecticībnieku� Lai 
gan nemieru dalībnieku atmiņās un tā laika presē 
ir pieminēta «melnā sotņa», Latvijā plašā apjomā 
neizveidojās Krievijā pastāvošā melnsimtnieku 
(monarhistisku krievu nacionālistu) kustība, tika 
dibinātas tikai tās filiāles� Par melno sotņu dēvē-
ja 1905� gada decembrī uz Baltiju nosūtīto soda 
ekspedīciju — kazaku un dragūnu vienības, kas 
piedalījās brutālā nemieru apspiešanā�

Pēc 1905� gada 17� oktobra manifesta dibinātajā 
Krievijas Valsts Domē piedalījās arī Baltijas gu-
berņu krievu deputāti� Viens no ievērojamāka-
jiem bija jau minētais Serafims Mansirevs, Kon-
stitucionālo demokrātu (kadetu) partijas filiāles 
dibinātājs Rīgā� 1915� gadā Mansirevs aktīvi pie-
dalījās tā sauktajā ģenerāļa Kurlova lietā, mēģi-
not saukt pie atbildības Baltijas civilās pārvaldes 
īpašo pilnvaroto ģenerālleitnantu Pāvilu Kurlo-
vu par nevīžīgi organizēto rūpniecības uzņēmu-
mu evakuāciju no Rīgas un par dienesta stāvok-
ļa ļaunprātīgu izmantošanu� Šajā lietā Mansirevs 
sadarbojās ar latviešu deputātiem Jāni Goldma-
ni un Jāni Zālīti� Laikabiedri Mansirevu un viņa 
līdzgaitniekus raksturoja kā latviešu interešu aiz-
stāvjus, tiesa, ne vienmēr pozitīvā nozīmē�

Pēc Februāra revolūcijas
Februāra revolūcija 1917� gadā un tai sekojošais 

haotiskais liberāli demokrātiskās Pagaidu valdī-
bas laiks patiešām kļuva par izaicinājumu visai 
bijušās impērijas sabiedrībai, kas ar dalītām jū-

vēsture

Andrejs Gusačenko ir 
vēstures doktora grāda 
pretendents, Latvijas 
Universitātes Latvijas 
vēstures institūta 
zinātniskais asistents. 
Vairāku publikāciju 
autors. Raksta 
disertāciju par tēmu 
Krievu pretboļševistiskā 
kustība Latvijā 1920.—
1940. g. Zinātniskās 
intereses: Krievu 
sabiedrība starpkaru 
Latvijā, krievu «baltā» 
emigrācija, Latvijas 
Neatkarības karš, 
Krievijas Pilsoņu karš.



Centrā — Nikolajs 
Bordonoss. Fotogrāfijas 
autors nezināms. 
Andreja Gusačenko 
privātais arhīvs

72

tām uzņēma impērijas krišanu� Kopumā tomēr 
dominēja pacilāts noskaņojums, jo Pirmā pasau-
les kara laikā arvien pieauga valdības diskreditā-
cija, un, izzūdot impērijas varas iestāžu noteik-
tajiem ierobežojumiem, sākās dažādu sapulču, 
pilsonisko organizāciju, kareivju un strādnieku 
komiteju un padomju dibināšanas bums�

Negaidot izrādījās, ka Latvijas krievu inteli-
ģencei pilnīgi trūkst pieredzes sabiedriski politis-
kās dzīves jautājumos� 1917� gada situāciju trāpī-
gi raksturo starpkaru Latvijas krievu sabiedriskā 
darbinieka Nikolaja Bordonosa teiktais: «revolū-
cija pārsteidza Latvijas krievus pilnīgi nesagata-
votus, jo, ja Latvijas krievu sabiedriskā, kultūras 
un politiski aktīvā kopiena piedzima 19� gadsim-
ta otrajā pusē, tad uz Pirmā pasaules kara sāku-
mu tā līdzinājās bērnam autiņos, kas, impērijas 
aizbildniecībā pārāk ilgi auklēts, 1917� gadā at-
stāts viens, tā arī nav nostājies uz savām kājām�»1

Tomēr 1917� gada 9� aprīlī Rīgā tika nodibināta 
Rīgas krievu pilsoņu nacionāli demokrātiskā sa-
vienība (NDS)� Tās dalībnieki veidoja savdabīgu 
sociālo kaleidoskopu — no kareivja līdz ģenerā-
lim, no strādnieka līdz uzņēmējam, no studenta 
līdz profesoram — un tādējādi ieguva itin demo-
krātiskus vaibstus� Lai gan organizācijas etnisko 
vairākumu veidoja krievi, tajā iestājās arī balt-
krievi, ukraiņi, poļi, latvieši un citu tautību pār-
stāvji� Tā bija viena no pirmajām organizācijām, 
kas spēja apvienot vecticībniekus un pareizticī-
gos� Organizācija plānoja nodarboties ar krievu 
iedzīvotāju tiesību aizsardzību un panākt reģio-
na pārstāvju ievēlēšanu gaidāmajā Krievijas Sa-
tversmes sapulcē�

1917� gada vasarā NDS pārstāvji devās vizītē 
pie Krievijas Pagaidu valdības vadītāja Aleksan-
dra Kerenska� Delegātu vidū bija arī starpkaru 
Latvijā plaši pazīstamais krievu politiķis Alek-
sandrs Bočagovs� Tikšanās galvenās tēmas bija 
Baltijas krievu sabiedrisko organizāciju delegātu 

dalība Satversmes sapulcē un bažas par 12� armi-
jas degradāciju Rīgas frontē� Nikolajs Bordonoss 
par šo tikšanos atzīmēja: «Kerenskis, kā vienmēr, 
nomierināja delegātus ar solījumu, kuru tā arī 
neizpildīja�» Līdzīgās domās par Kerenski un Pa-
gaidu valdību tās pasivitātes dēļ bija arī latviešu 
politiskie pārstāvji� Latvijas autonomijas jautāju-
mam vietējā krievu prese tolaik nepievērsa īpašu 
uzmanību� 

Bažām par stāvokli frontē pievienojās arī na-
cionālās domstarpības� Augusta vidū Aleksandrs 
Bočagovs Petrogradā tikās ar kadetu partijas lī-
deriem Pāvilu Miļukovu un Andreju Šingarjovu 
un līdzās citiem jautājumiem apsprieda «nenor-
mālo situāciju», kādā pēc Februāra revolūcijas ir 
nonākušas nacionālās minoritātes Latvijā� Parti-
jas līderi apsolījās izskatīt šo jautājumu vienā no 
Pagaidu valdības sēdēm� Ticams, ka krievu inteli-
ģences satraukumu Rīgā radīja Latvijas autono-
mijas jautājums un latviešu nacionālo politisko 
organizāciju aktivitātes� Jau 1917� gada jūlijā Pa-
gaidu valdība piedzīvoja krīzi, kad vairāki kadetu 
partijas locekļi pameta valdību Ukrainas autono-
mijas jautājuma dēļ, un var uzskatīt, ka tās bied-
ri izturējās rezervēti vai negatīvi pret nacionālās 
pašnoteikšanās ideju arī Latvijā�

1922� gadā izdotajā pārskatā par NDS darbības 
pirmo piecgadi Русская общественность в Латвии 
Nikolajs Bordonoss uzsvēris, ka savienība «cīnī-
jās pret krievu tautības tiesību ierobežošanu», ko 
piekopusi latviešu vadītā Sabiedrisko organizāci-
ju padome� Autors atzīmēja arī «vietējo šovinistu 
pieaugošo darbību, kas, apvienojoties profesio-
nālajās un politiskajās grupās, sliecās uz krievu 
iedzīvotāju diskrimināciju»� Tajā pašā laikā viņš 
atzinis, ka šo grupu darbība neatspoguļo visu 
Latvijas pamatiedzīvotāju nostāju� Iespējams, te 
ir runa par 1917� gada 30� jūlijā (pēc vecā kalendā-
rā stila) Rīgā notikušo Sabiedrisko organizāciju 
konferenci, kurā tika definētas Latvijas autono-
mijas pamatnostādnes�

Sniedzot ieskatu laikmeta notikumu kontekstā, 
objektivitātes labad jāņem vērā Latvijas valstsvī-
ru uzskati par Nikolaju Bordonosu, kas atrodami 
Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālos� Ārlie-
tu ministrs Alberts Kviesis viņu raksturojis šādi: 
«Pazīstu Bordonosa kungu no agrākiem laikiem 
ļoti labi un varu apliecināt, ka viņš bija viens no 
tiem krievu augstākiem ierēdņiem, kurš vissim-
pātiskāki izturējās pret toreizējiem latvju tautas 
centieniem un katrā laikā centās izlietot savu 
iespaidu šinī virzienā augstākās krievu valdības 
sfērās�» Savukārt Jānis Čakste atzīmēja: «Pazīs-
tu [viņu] tāpat ļoti labi kā krievu darbinieku un 
mums noderīgu�»

Politiskā situācija 1917� gadā mainījās tik strau-
ji, ka nereti izraisīja nesaprašanos starp dažādām 
tautībām� No vienas puses, noteikta krievu sa-
biedrības daļa joprojām jutās piederīga Krievi-
jas valdošajai nācijai un, lai gan pauda liberālus 
uzskatus, nespēja pieņemt tautu pašnoteikšanos, 
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daļa, kas 
vispārējā 
nestabilitātē 
šo ziņu 
uzņēma vēsi 
un ar bažām

kuras nozīme pieauga ģeometriskā progresijā� 
No otras puses, latviešu inteliģences pieaugošais 
nacionālisms 1917� gada vasarā jau tiecās suvere-
nitātes prasību virzienā�

Atšķirības Latgalē 
Atšķirīgi procesi šajā laikā norisinājās krievu 

sabiedrībā Latgalē� Tur pārsvarā dzīvoja zemnie-
ki vecticībnieki, kuru skaitu 19� gadsimta otrajā 
pusē papildināja imigranti no Krievijas� Nerau-
goties uz vecticībniekiem piemītošo konserva-
tīvismu un noslēgtību, 19� un 20� gadsimta mijā 
aptuveni 50% no visām Latgalē dzīvojošajām 
vecticībnieku ģimenēm devās peļņā uz pilsētām 
un pamazām integrējās kopējā krievu sabiedrī-
bā līdzās pareizticīgajiem, kas, saprotams, raisīja 
bažas vecticībnieku garīdzniekos� Jāteic, ka vecti-
cībnieki bija mobilāki par Latgalē dzīvojošajiem 
latviešu zemniekiem� Pirmā pasaules kara sāku-
mā, kad arī no Latgales projām devās galvenokārt 
rūpnīcu strādnieki, vairums zemnieku palika uz 
vietas� Tomēr, ņemot vērā reģiona ilgo piederību 
Vitebskas guberņai un ievērojami mazāku latvie-
šu īpatsvaru tā iedzīvotāju vidū, Latgales krievu 
attieksme pret 1917� gada notikumiem atšķīrās no 
iedzīvotāju nostājas pārējā Latvijā� 

Savu nākotni lielākā Latgales vecticībnieku 
un pareizticīgo krievu daļa redzēja demokrātis-
kās Krievijas pilsoņu statusā, teritoriāli paliekot 
Krievijas sastāvā� Turklāt lielākajās pilsētās — Rē-
zeknē un Daugavpilī — latvieši bija mazākumā, 
līdz ar to Latgales kongresa 1917� gada 10� mai-
jā pieņemtais lēmums par Latgales pievienošanu 
Vidzemei un Kurzemei neguva krievu iedzīvo-
tāju atbalstu� Daļa vecticībnieku un pareizticī-
go draudžu pārstāvju piedalījās opozicionārajā 
Latgales krievu kongresā, kas norisinājās 1917� 
gada 15� jūlijā un uzstājās pret Latgales kongre-
sa lēmumiem� Latgales krievu kongresa norise 
gan neguva plašu atspoguļojumu presē, kas tur-
klāt to parādīja visai tendenciozā nokrāsā� Avīze 
Jaunā Druva uzsvēra, ka 10� maijā pieņemtais lē-
mums pret kongresu «sapulcinājis Latgales iedzī-
votāju tumšo masu», ko sakūdījuši krievu ierēd-
ņi, garīdznieki, ebreju tirgotāji un vecticībnieki, 
ar piebildi, ka «šie kungi ir no tās pašas sugas, kas 
1905� gadā organizēja melnsimtnieku tējnīcas un 
družīnas»� Tas neatbilda īstenībai, jo kongresa rī-
kotāju rindās bija gan kreiso strāvojumu pārstāv-
ji, gan bezpartejiskie dalībnieki no vietējās inteli-
ģences un citām aprindām�

Krievu kongresa noslēgumā tika pieņemts lē-
mums neapvienoties ar pārējo Latviju, un tas bija 
saskaņā ar tā laika aktīvās krievu iedzīvotāju da-
ļas noskaņojumu� Tomēr visu krievu iedzīvotāju 
nostāja jautājumā par Latgales apvienošanos ar 
pārējo Latviju nebija pilnībā noliedzoša� Baltkrie-
vijas arhīvu dokumenti liecina, ka bijusi arī vecti-
cībnieku grupa, kas rakstiski atbalstījusi lēmumu 
par Latgales apvienošanu ar pārējo Latviju� 

Pēc 1917� gada Oktobra apvērsuma Rēzeknē 

14� decembrī norisinājās vēl viens kongress, kas 
notika jau boļševiku kontrolē un pēc Maskavas 
direktīvām, taču tam bija formāla nozīme, jo pa-
domes tobrīd kontrolēja mazāko Latvijas terito-
rijas daļu�

Attieksme un skatījums
Sabrūkot Krievijas armijas pretestībai Austru-

mu frontē, vācu karaspēks 1917� gada septembrī 
ieņēma Rīgu un daļu Vidzemes, bet 1918� gada 
sākumā okupēja visu Latvijas teritoriju� Rīgā un 
citās pilsētās, kas līdz 1919� gada sākumam nebija 
piedzīvojušas boļševiku īstenoto šķiru cīņas po-
litiku, attieksme pret vācu karaspēku bija negatī-
va (īpaši pēc pareizticīgo katedrāles un citu diev-
namu izpostīšanas)� Savukārt Latgalē un Vidzemē 
pēc 1917� gada rudenī pārdzīvotā padomju varas 
terora vācu okupācija krievu iedzīvotāju uztverē 
atšķirībā no latviešiem netika uztverta īpaši ne-
gatīvi� Piemēram, Limbažu pareizticīgās baznīcas 
hronikā atzīmēta vāciešu pozitīvā attieksme pret 
pareizticīgajiem, garīdzniecību un dievnamu, ko 
nekādi nevarēja teikt par iepriekš sastaptajiem 
padomju varas pārstāvjiem� Kopumā vācu oku-
pācija gan netika uztverta ar sajūsmu� 

Latvijas krievu kopienā nebija nekādas skaid-
rības par Pilsoņu kara sašķeltās Krievijas nākot-
ni, un arī Latvijas nākotne bija pilnīgā miglā tīta� 
Pēc Oktobra apvērsuma, armijas sabrukuma, 
Satversmes sapulces padzīšanas un apkaunojo-
šā Brestļitovskas miera līguma krievu pilsoniskās 
aprindas padomju varu uztvēra naidīgi� Brestļi-
tovskas miera līguma nosacījumi 1918� gadā ļāva 
atgriezties Latvijā vietējiem iedzīvotājiem, kas to 
veiksmīgi izmantoja� Pamazām atgriezās kādrei-
zējie cariskās Krievijas armijas karavīri, kas, lai 
arī pēc savas pārliecības bija vācu karaspēka ie-
naidnieki, pēc terora un citām jaunās varas iz-
pausmēm Padomju Krievijā tomēr devās atpakaļ 
uz mājām� Kā atmiņās 1929� gadā rakstīja kņazs 
Anatols Līvens, tolaik Latvijas krievu sabiedrī-
bā dominējis uzskats, ka šī teritorija paliks Vāci-
jas impērijas sastāvā� Neliela krievu iedzīvotāju 
grupa apšaubīja vācu uzvaru, bija pārliecināta, ka 
Latvijas nākotne vēl nav izlemta un tiks pārskatī-
ta pēc balto uzvaras Krievijas Pilsoņu karā�

1918� gada 11� novembrī tika noslēgts Kompje-
ņas pamiers, kam sekoja vācu karaspēka evakuā-
cija no Latvijas teritorijas un lielinieku armijas 
iebrukums� Par Latvijas Republikas dibināšanu 
18� novembrī uzzināja neliela izglītotās krievu 
sabiedrības daļa, kas vispārējā nestabilitātē šo 
ziņu uzņēma vēsi un ar bažām, koncentrējot uz-
manību uz Krievijas Pilsoņu kara notikumiem� 
Ievērojamas krievu sabiedrības daļas simpātijas 
piederēja sociāldemokrātiem un boļševikiem, un 
vairākās vietās krievu iedzīvotāji arī sajūsminā-
ti apsveica varas nodošanu boļševiku padomēm� 
Daugavpilī rīkoja mītiņus, kuros tika nolasītas 
rezolūcijas par atbalstu padomju varai un sveik-
ta Pleskavas padomju divīzija� Sarkanās armijas 
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Rietumu grupējuma ziņojumos, kuros ietver-
ta arī iedzīvotāju noskaņojuma analīze, lasāms, 
ka decembrī dominē labvēlība pret ienākušo 
karaspēku un arī aktīva līdzdalība padomju va-
ras organizēšanā Latgalē�2 Lielinieku propagan-
das iespaidoti, bruņoti zemnieki uzbruka krievu 
pretboļševiku spēkiem, piemēram, pulkveža Mi-
haila Afanasjeva vienībai, kas no Rēzeknes atkā-
pās uz Rīgu�

Cīņu virzieni
Tomēr pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 

Rīgas krievu pilsoniskās sabiedrības daļa iesais-
tījās jaunās valsts veidošanā� 1918� gada 11� de-
cembrī seši NDS delegāti tika ievēlēti Tautas Pa-
domē� 12� decembrī iznāca krievu avīzes Наши 
Дни pirmais numurs, tā atbalstīja Latvijas valstis-
kumu un dēvēja sevi par «progresīvu sabiedris-
ki politisku izdevumu»� Avīzes redakcija sekoja 
līdzi notikumiem Krievijā, bet detalizēti atspo-
guļoja arī vietējos notikumus, apliecinot lojali-
tāti Latvijas Pagaidu valdībai un atzinīgi vērtējot 
tās darbu� Redakcijā darbojās vēlāk Latvijā plaši 
pazīstami krievu žurnālisti Nikolajs Berežanskis 
un Jakovs Brams, kuri nostājās gan pret monar-

histiem, gan boļševikiem (1919� gadā abi nodibi-
nāja vēlāk starptautiski ievērojamo un veiksmīgo 
laikrakstu Сегодня)� Наши Дни un nedaudz vēlāk 
izveidotā avīze Рижское Слово bija vienīgie pilso-
niskie krievu preses izdevumi, kas atbalstīja Lat-
vijas Pagaidu valdību�

Sešus mēnešus ilgajā Pagaidu valdības Lie-
pājas posmā no 1919� gada janvāra līdz jūlijam 
par galveno pilsonisko krievu laikrakstu kļuva 
Либавское Русское Слово, kas atšķirībā no Rīgas 
izdevumiem Latvijas nākotni saskatīja federācijā 
ar Krieviju, tomēr kritizējot pret Pagaidu valdību 
vērsto 16� aprīļa apvērsuma mēģinājumu, kura 
rezultātā tika izveidota Andrieva Niedras mario-
nešu valdība� Atsevišķu grupu Neatkarības kara 
laikā veidoja krievu karavīri, kuri dienēja Liepā-
jas brīvprātīgo strēlnieku vienībā (t� s� Līvena vie-
nībā), kas tika izveidota Liepājā un bija operatīvi 
pakļauta vācbaltiešu zemessardzei jeb landesvē-
ram� Vienību dibināja kā Baltās kustības Krievijas 
Ziemeļrietumu armijas daļu cīņai pret lielinie-
kiem� Neatkarības karā dažādiem pretboļševiku 
spēkiem Latvijas teritorijā bija kopīgs cīņas vir-
ziens, kas tomēr nebija identisks Baltās kustības 
ideoloģijai un mērķiem� Tāpēc krievu karavīru 
attieksme pret šīs cīņas apstākļiem un norisēm 
bija atšķirīga no latviešu, vācbaltiešu, vācu, igau-
ņu u� c� spēku nostājas�

Līvena vienības poručiks Artūrs Silgailis pēc 
Otrā pasaules kara trimdā atmiņās rakstīja, ka 
kņazs Anatols Līvens atbalstījis Latvijas valstis-
kumu un uzturējis draudzīgas attiecības ar lat-
viešiem� To, protams, var apšaubīt, bet diez vai 
Silgailis ko tādu vienkārši izdomātu� Ir zināms, 
ka Līvens atteicās iesaistīties marionešu valdī-
bā pēc 16� aprīļa apvērsuma un vēlāk, pārkāpjot 
militāro subordināciju landesvērā, aizliedza sa-
vai vienībai piedalīties Cēsu kaujās pret Igaunijas 
armiju� Aristokrāta Līvena komandētajā vienībā 
netika paustas krievu monarhijas restaurācijas 
idejas vai lietota tās simbolika, jo Līvens uzska-
tījis, ka Krievijas nākotne jāizlemj tautas vēlēta-
jai Satversmes sapulcei� Vienlaikus kņazs atzinis, 
ka Krievijas impērijas virsniekam, kurš ilgus ga-
dus dienestā atradies spēcīgas monarhisma pro-
pagandas ietekmē un vāji orientējas politikā, ļoti 
sarežģīti bijis izprast notiekošo, tajā skaitā pie-
ņemt jauno valstu suverenitātes centienus� 

Problēmas sākās 1919� gada vasarā� Maija vidū 
Latvijā ieradās un Līvena vienībā tika iekļauti ka-
ragūstekņu nometnēs savervētie krievu karavīri 
nosūtīšanai uz balto Ziemeļrietumu armiju cī-
ņai ar lieliniekiem� Šie karavīri atšķirībā no Līve-
na komandētās vienības, kas kopā ar latviešiem 
piedalījās Kurzemes atbrīvošanas operācijā, bija 
mobilizēti Ukrainā un Krievijā, pret latviešiem 
un Latvijas valstiskumu izturējās labākajā gadī-
jumā ar neizpratni, nereti arī naidīgi� To vidū bija 
arī pulkveža Pāvela Bermonta-Avalova daļas, kas 
formāli bija pakļautas Anatolam Līvenam� Līve-
na vienība devās uz Narvas fronti, taču aptuveni 
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4000 vīru palika Latvijā un vēlāk iesaistījās ber-
montiādē� Par to rakstīja latviešu prese, tīši vai 
netīši sasaistot šīs vienības ar Līvena vārdu brīdī, 
kad viņa kareivji jau mēnesi cīnījās pie Narvas�

Zem demokrātiskā principa 
Latvijas sabiedrība piedzīvoja notikumus, kas 

izmainīja Neatkarības kara gaitu 1919� gada vasa-
rā un būtiski ietekmēja visu šeit dzīvojošo tautu 
likteņus� Pēc Kārļa Ulmaņa valdības atgriešanās 
Rīgā 1919� gada jūlijā atjaunojās politiskā dzīve 
un arī NDS darbība Tautas Padomē, kur šī orga-
nizācija pārstāvēja pilsonisko krievu sabiedrību� 
Tās nostāju izteica Aleksandra Bočagova 1919� 
gada 13� jūlija sēdē nolasītā deklarācija: «Instin-
ktīvi tautas meklē savu glābiņu valsts demokrā-
tiskā iekārtā, kura, būdama taisnīga, nolīdzina 
ļaužu nacionālās un šķiru pretestības, un nepie-
laiž patvarības pret cilvēku� Ar sevišķu prieku 
mēs, Latvijas nacionālā mazākuma priekšstāvji, 
atzīmējām, ka jaunā Latvijas Tautas Padome jau 
savā dzimšanas dienā nāca klajā ar demokrātisku 
principu karogu�»

Lai gan NDS deputāti atbalstīja valdību, 1919� 
gada septembrī tie asi kritizēja sociāldemokrā-
tu partijas nostāju jautājumā par pamiera saru-
nu sākšanu ar Padomju Krieviju� Pret to nostājās 
visa sabiedriski aktīvā krievu kopiena, izņemot 
kreisos spēkus� Krievijas Pilsoņu karā svaru kau-
si tobrīd svērās par labu Baltajai kustībai, tās ar-
mijas sekmīgi uzbruka Maskavai un Petrogradai� 
Latvijas krievu sabiedrības uztverē diplomātisko 
attiecību veidošana ar boļševikiem bija neprāts 
un nodevība� Šeit sakrita gan krievu, gan vācbal-
tiešu un daļēji arī latviešu sabiedrības uzskati�

Pret Bermonta karaspēka uzbrukumu Rīgai 
krievu prese un sabiedrības vairākums izturējās 
negatīvi lielākoties tāpēc, ka tādējādi tika aizka-
vēts Balto kustības uzbrukums Petrogradai, kam 
varēja būt izšķiroša nozīme� Šovinistiski un kon-
servatīvi noskaņotā krievu daļa nostājās Ber-
monta pusē, atbalstot uzbrukumu Rīgai kā ne-
patīkamu, bet nepieciešamu ceļā uz Pilsoņu kara 
fronti Krievijā, vienlaikus «parādot latviešiem 
viņu īsto vietu»� Informācija par sabiedrības no-
skaņojumu dokumentēta Ziemeļrietumu armijas 
sakaru virsnieka Nikolaja Baklanova ziņojumos3, 
kuros lasāms, ka visi iedzīvotāji alkst pēc kārtības 
neatkarīgi no varas, kas to īstenos; pēc inerces 
esot sliecība par labu krievu varai, bet ievērojama 
Rīgas proletariāta daļa simpatizējot boļševikiem� 

Tomēr krievu un daļēji ebreju sabiedrības at-
tieksme pret Bermontu nebija viendabīga, par ko 
liecina ievērojams krievu un ebreju pieplūdums 
Latvijas armijā, krievu un ebreju inteliģences or-
ganizēta ziedojumu vākšana Latvijas Sarkanajam 
Krustam un citas izpausmes� Tādēļ var apstrīdēt 
Aleksandra Grīna romānā Dvēseļu putenis snieg-
to bermontiādes laika raksturojumu: «Latvieši 
nervozi, ar izmisuma mirdzumu acīs, un ik pie 
katra granātsprādziena viņiem sakniebjas lūpas� 

Žīdi vēl kustīgāki kā vienmēr, un deguni tiem, kā 
liekas, ošņā gaisu� Un krievu ļaudīm sejās, acīs 
atspīdējās prieka pilns miers� Klausīdamies gra-
nātu gaudojienos un ložmetēju troksnī, kas at-
nāk no Daugavas, krievi met krustus, saka: «Spasi, 
Gospoģi, ļuģi tvojā!» Un var manīt, ka viņi aizlūdz 
par saviem Pārdaugavā kopā ar vāciešiem jau sa-
nākušajiem tautas brāļiem, gaida to lielo acumir-
kli, kad Rīgas ielās atkal zaigos krievu virsnieku 
zeltītie uzpleči�»4

Ir pieņemts uzskatīt, ka Bermonta Rietumu 
brīvprātīgo armijas sakāve kļuva par pagriezienu 
līdz šim «vienaldzīgo» cittautiešu apziņā, pieauga 
to lojalitāte Latvijas valstij un ticībai Latvijas Pa-
gaidu valdības spējām� Šāds apgalvojums tikai da-
ļēji atbilst patiesībai� Baltā kustība Krievijā 1919� 
gada nogalē cieta sakāvi, un Pilsoņu karā iestājās 
lūzums, taču karš vēl nebija beidzies, nebija atri-
sināts arī turpmākais Krievijas liktenis� Visnotaļ 
aptuveni pavērsiena iezīmes vietējo krievu iedzī-
votāju nostājā par labu Latvijas valstij izveidojās 
1921� gada sākumā, kad kļuva skaidrs, ka lielinie-
ki Pilsoņu karā ir uzvarējuši� Taisnības labad jā-
piebilst, ka ģenerāļa Pjotra Vrangeļa spēku sakāve 
1920� gadā kļuva par lūzuma punktu arī Antantes 
valstu attieksmē pret Latvijas atzīšanu de iure, ko 
līdz tam rietumvalstis vilcinājās darīt� 

Tomēr apgalvot, ka 20� gadu sākumā krievu 
iedzīvotāju attieksmē pret Latvijas valsti notika 
straujš lojalitātes pagrieziens, nav pamata� Krie-
vu politiskie emigranti lielākoties šķērsoja Lat-
viju ceļā uz Rietumeiropas valstīm vai ASV, bet 
daļa no tiem, kuri apmetās Latvijā, dzīvoja ne-
skaidrībā un gaidīja Pilsoņu kara atsākšanos� 
Pakāpeniski norisinājās arī integrācijas process, 
kurā veiksmīgāk par citiem iesaistījās vecticībnie-
ki, kas jau bija dzīvojuši Latvijas teritorijā vismaz 
pārsimt gadus, bija zemes īpašnieki un baudīja 
dažādas pilsoniskās, reliģiskās un kultūras dzīves 
priekšrocības Latvijas Republikā� Ê

1 Н. Бордонос. Русская общественность в 
Латвии. Рига: Маяк, 1922. С. 3.
2 В. Никонов. Резекне перед третьим 
пришествием: очерки по истории города 
от февральского государственного 
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Buramvārdi un tautas medicīna, kurā tos bieži 
pielieto arvien, ir daļa no folkloras un tradicio-
nālās kultūras mantojuma, kas ietver iepriekšē-
jo paaudžu zināšanas un ieradumus� Pierakstī-
tā veidā daļa no tradīcijām nonākusi krātuvēs 
un arhīvos, daļa zudusi, savukārt daļa, piepildī-
ta ar jaunu saturu, turpina pastāvēt mūsdienās� 
Tradīciju ilgstamībā nozīmīga bijusi to izplatī-
ba, kā arī sabiedrības un pētnieku interese par 
tām� Buramvārdiem jau kopš senatnes piedēvē 
pārdabisku spēku, uzskatot, ka tie spēj ietekmēt 
norises dabā un cilvēka dzīvē� 

Buramvārdiem tautas ārstniecībā ir sena vēs-
ture� Tie tika pielietoti dažādu slimību ārstēšanā 
gan antīkajā pasaulē un viduslaiku Eiropā, gan 
joprojām mūsdienu Latvijā� Buramvārdu pēt-
niecība Latvijā aizsākās 19� gadsimta vidū un 
otrajā pusē, kad par nozīmīgu nacionālās iden-
titātes balstu kļuva folklora�

 1869� gada vasarā jaunlatvietis Fricis Brīvzem-
nieks, gan ar zirga pajūgu, gan kājām apceļojot 
Latviju, pierakstīja tautasdziesmas, pasakas, tei-
kas, mīklas un arī buramvārdus� Ekspedīcijas 
laikā Brīvzemnieks aicināja gan skolotājus, gan 
zemniekus vākt folkloru, kā rezultātā izveido-
jās plašs korespondentu tīkls – folkloras vācēji  
savāktos materiālus vēlāk sūtīja viņam uz Mas-
kavu� Aicinājumu vākt folkloru Brīvzemnieks 
1877� gadā ievietoja arī latviešu laikrakstos� In-

terese par buramvārdiem viņam radās jau bēr-
nībā, jo divas vecāsmātes viņa dzimtā bija ap-
kārtnē izslavētas vārdotājas — viena ārstējusi ar 
buramvārdiem, ko zinājusi no galvas, bet otra ar 
vārdiem, kas ņemti no grāmatām� 

 Brīvzemnieka apkopotie materiāli kļuva par 
pamatu latviešu tautasdziesmu, pasaku un bu-
ramvārdu krājumam� Tautas dziesmu vākumu 
viņš nodeva Krišjānim Baronam, kurš to iekļā-
va Latvju dainās (1894—1915), pasakas — Ansim 
Lerhim-Puškaitim, kurš tās publicēja izdevuma 
Latviešu tautas teikas un pasakas (1891—1903) 5� 
sējumā� Savukārt paša apkopotos buramvārdus 
Fricis Brīvzemnieks izdeva 1881� gadā krājumā 
Latviešu tautas etnogrāfiskie materiāli (Материалы 
по этнографии латышского племени) � Pateicoties 
šai grāmatai, buramvārdi un tautas medicīna 
ieņem līdzvērtīgu vietu līdzās citiem folkloras 
žanriem� 

Latviešu folkloras krātuves1 dibināšana 1924� 
gadā radīja labvēlīgus apstākļus apjomīgai folk-
loras materiālu vākšanai, glabāšanai, pētniecī-
bai un publicēšanai līdz pat mūsdienām� Lielā-
kā buramvārdu daļa no mūsdienu krājuma, kas 
glabājas Latviešu folkloras krātuvē, tika pie-
rakstīta un iesūtīta 20� gadsimta 20�—30� gados� 
Starpkaru periodā krātuves darbinieki, it īpaši 
tās pirmā vadītāja Anna Bērzkalne, šim mēr-
ķim izveidoja plašu vācēju-pierakstītāju tīklu, 
kas aptvēra visu Latviju un kurā iesaistījās arī 
skolēni� Līdz ar atkārtoto Latvijas okupāciju pēc 
Otrā pasaules kara buramvārdu vākšanas darbs 
ideoloģisku iemeslu dēļ apsīka� 

Ievērojama daļa no krātuvē iesūtītajiem bu-
ramvārdiem un ārstniecības paņēmieniem tika 
publicēti Kārļa Strauberga pētījumā Latviešu bu-
ramie vārdi (1939—1941) un Pētera Šmita sakār-
totajā četru sējumu izdevumā Latviešu tautas ti-
cējumi (1940—1941)� Padomju gados, kad latviešu 
folkloristikā pastāvēja reliģijas, buramvārdu un 
tautas ticējumu pētniecības aizliegums, minē-
tie darbi līdz ar citiem «buržuāzisko» pētnieku 
publicējumiem kļuva nevēlami� Trešās Atmodas 
laikā 80�—90� gadu mijā grāmatas atkārtoti izde-
va apgāds Kabata, tādējādi sabiedrībā no jauna 
uzjundot interesi par buramvārdiem�

Mūsdienās Latviešu folkloras krātuvē glabā-
jas lielākais latviešu buramvārdu un tautas me-
dicīnas piemēru krājums — vairāk nekā 54 tūk-
stoši buramvārdu vienību un 78 tūkstoši tautas 
ārstniecību raksturojošu tekstu (paņēmieni, re-
ceptes, to apraksti) , šis kopums veido arī vienu 
no apjomīgākajiem šāda veida krājumiem Eiro-
pā�2

Datējuma problemātika
Sabiedrībā nereti pastāv vēlme folkloras man-

tojumu padarīt senāku un attiecināt to uz «seno 
latviešu» dzīvesziņu tālā pagātnē� Tomēr šādām 
interpretācijām bieži vien trūkst zinātniska pa-
matojuma� 
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Kauliņi, 
miesiņi 
griežas vietā 
ar Dieva 
palīgu

Senākie pierakstītie latviešu buramvārdi, kas 
izteikti kā lāsts, zināmi no Rīgas raganu prāvu 
1574� gada protokola un pierakstīti vācu valo-
dā� Tikusi apsūdzēta nevācu sieva Katrīna, kas 
savu kaimiņu, kurš viņu apvainojis, nolādējusi 
ar vārdiem: «Paliec kails kā pirksts un izkalsti kā 
koks!»

Savukārt senākais zināmais latviešu tautas 
dziesmas un arī buramvārdu pieraksts latviešu 
valodā attiecināms uz 16� gadsimta otro pusi: 
«Dzelzeniek, trumelniek, atslēdz dzelzu vārtus 
(��) nosikliedzi vanadziņi (��) dzelzu vārti dārdē-
dami�» Šie vārdi pierakstīti Rīgas raganu prāvu 
protokolā 1584� gadā� Tos, mokās pratināts, iz-
teicis Īvāns no Alūksnes, ar tiem viņš esot appū-
tis sāli un apvārdojis ieročus� 

Buramvārdu datēšanas problemātiku ilustrē 
arī t� s� «lūzuma vārdi», kas lietoti, lai ārstētu 
kaulu lūzumus un locītavu sastiepumus, izmež-
ģījumus� Tie ir pazīstami Eiropā un Skandināvijā 
un pieder pie Bone to bone (Kauls pie kaula) tekstu 
tipa� Pirmo reizi rakstītajos avotos šie buram-
vārdi minēti Merseburgas manuskriptā, pierakstīti 
augšvācu valodā ap 10� gadsimtu� Tajā minētas 
ģermāņu dievības Odins, Baldars un Friga (vai 
Freija)� Baldara zirgs traumē kāju, Odins ar jau 
minētajiem vārdiem to dziedina� Vēlākajos gad-
simtos kristietības ietekmē Odina vietā nācis 
Jēzus, kas ar šiem pašiem vārdiem dziedina sa-
vainoto zirgu� Taču līdzīgi teksti minēti arī sen-
indiešu vēdu krājumā Atharvavēda, kas attieci-
nāms uz 1� gadu tūkstoša miju p� m� ē� 

Šā tipa latviešu buramvārdu variantos trūkst 
vēstījuma par Jēzu vai kādu citu dievību, ir zinā-
ma tikai otrā daļa — pats apvārdošanas teksts� 
Tādējādi nav precīzi nosakāms, cik senā pagātnē 
šie buramvārdi pastāvējuši latviešu vai latviešu 
maztautu tradīcijās� Latviešu valodā tie pirmo 
reizi publicēti 1881� gadā Brīvzemnieka krājumā 
Latviešu tautas etnogrāfiskie materiāli: «Kauliņš pie 
kauliņa, mīkstums pie mīkstuma, dzīsliņa pie 
dzīsliņas, sarkanas asins krustiem cauri�» 

Savukārt Vidzemes luteriskās baznīcas 18� 
gadsimta vizitāciju protokolos, kas satur ziņas 
par draudžu katehizācijas līmeni un māņticības 
izplatību, sastopamas norādes ne tikai par veļu 
un «mājas kungu» barošanas tradīciju, bet arī 
par tautas medicīnas praksi� 1739� gada februārī 
mācītājam Bērensam no Lādes muižas Naukšē-
nu draudzē vaicāts, vai viņš ko zina par zīlnie-
kiem un par ļaudīm, kas meklējuši zīlnieku pa-
līdzību� Atbildot Bērenss paskaidrojis, kā notiek 
sāls appūšana: ja cilvēks jūtas nevesels vai zem-
niekam ir saslimis zirgs, tad jāiet pie zīlnieka ar 
nastiņu sāls, kuru zīlnieks apvārdos ar šādiem 
vārdiem: «Ej nost, tu nešķīsts gars, ļauj vaļas 
tam svētam garam un svētu kristīgu draudzību, 
to laicīgo nāvē un mūžīgu ienaidību�» Ja cilvēks 
vai mājlops ir ticis savainots, tad palīdzot šādi 
vārdi: «Kauliņi, miesiņi griežas vietā ar Dieva 
palīgu�»3

Latviešu tradīcijās buramvārdi izmantoti gal-
venokārt, lai ārstētu dažādas cilvēku un mājlo-
pu slimības, ievainojumus, lai vairotu saimnie-
cības labklājību un apietu nelaimes, iegūtu otra 
simpātijas� Arī lai kaitētu citam cilvēkam� 

Eiropas kultūras daļa
Latviešu folkloras krātuves krājumā izšķira-

mas divas lielākas buramvārdu grupas� Pirmā 
ietver buramvārdus, kas mantoti galvenokārt 
mutvārdu formā, un tajos retāk minētas kristie-
tības dievības vai personas; otrā ir buramvārdi, 
kuros piesaukts Jēzus, Marija, apustuļi Jānis un 
Pāvils u� c� Pirmās grupas vārdi latviešu buram-
vārdu tradīcijā ir senāki, savukārt otrās grupas 
teksti ienākuši vēlāk, izplatījušies rokrakstos, 
tulkoti galvenokārt no vācu valodas�

Latviešu vidū izplatīti bijuši arī «aizsardzī-
bas vārdi» un «Debesu grāmatas», kas popula-
ritāti iemantoja 19� gadsimtā� Vārdus pierakstīja 
uz atsevišķām lapām, nelielās burtnīcās vai paš-
darinātās neliela izmēra grāmatiņās� Tās glabā-
ja mājās, lai izvairītos no ugunsgrēka, arī nēsāja 
līdzi, lai pasargātu sevi no nelaimēm, ievaino-
jumiem un pat nāves� Debesu grāmatas aizsar-
dzības spēja izriet no tās satura, jo tajā vēstīts 
par grāmatas dievišķo izcelsmi — no debesīm 
to kādā baznīcā nonesis erceņģelis Miķelis� Tā 
saukta arī par Miķeļa grāmatu, Londonas grā-
matu (jo latviski tulkota Londonā) vai Svētiem 
vārdiem� 

Latviešu buramvārdu vidū izplatītas ir arī 
burtu formulas jeb palindromi� Zināmākās no 
tām ir SATOR un ABRACADABRA formulas, 
pazīstamas jau antīkajā kultūrā, un līdz ar vi-
duslaiku ārstniecības metodēm, teorētiskajiem 
darbiem un maģijas praksēm tās kļuva zināmas 
visā Eiropā� Šīs formulas lietoja pret drudzi, 
trakumsērgu, arī pret uguns nelaimēm� Tās uz-
rakstīja uz papīra un auklā iesēja kaklā, uzvilka 
uz maizes, ko deva slimniekam apēst, arī meta 
ugunsgrēka liesmās to slāpēšanai�

Tādējādi var apgalvot, ka latviešu buramvār-
du un tautas medicīnas paņēmienu klāstā roda-
mi ne tikai latviešu dzīves pieredzei raksturīgi 
piemēri, bet arī viduslaiku Eiropā izplatīti vārdi 
un līdzekļi� Latviešu mantojums iekļaujas kopē-
jā Eiropas kultūras areālā un ir balstīts vairākus 
gadsimtus senā gan aizgūtā, gan vietējas cilmes 
praksē� 

Ārstniecību sinerģija
Asins laišanu jeb flebotomiju kā ārstniecisku 

paņēmienu zināja jau seno grieķu un romiešu 
laikos, bet īpaši izplatīta tā kļuva vēlīnajos vi-
duslaikos� Vēl 19� gadsimtā kā vienu no pamat-
metodēm dažādu slimību ārstēšanā to plaši pie-
lietoja gan akadēmiski izglītoti ārsti, gan tautas 
medicīnas praktiķi� 

Pēc arheoloģiskajos izrakumos gūtajām lie-
cībām zināms, ka galvaskausa trepanāciju un 
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asins laišanu medicīniskos nolūkos šeit dzīvo-
jušās maztautas pielietoja jau 10� gadsimtā� Sa-
vukārt rakstītie vēstures avoti liecina, ka Rīgā 
15� gadsimtā latviešu pārziņā bija bārddziņa un 
pirtnieka amats, un šo amatu pildītāji veica arī 
vienkāršas ķirurģiskas operācijas, tajā skaitā arī 
asins nolaišanu sirdzējiem� 

Tāpat neparastu vielu, piemēram, drīveldri-
ķa (latīņu val� ferula asafoetida) jeb «velna sūda», 
zalpētera (salpetra) vai dzīvsudraba izmantoša-
na medicīniskos nolūkos saistāma ar vispārēju 
ārstniecības praksi viduslaiku Eiropā, kas izpla-
tījās caur mācītu ārstu darbību un publikācijām, 
aptieku receptēm un maģijas rokasgrāmatām� 

Viduslaiku medicīnu un tautas ārstniecības 
tradīcijas ietekmēja arī reliģisko ordeņu un 
klosteru darbība, kuros līdzās lūgšanām dažā-
du slimību ārstēšanā izmantoja klosteru dār-
zos audzētus ārstnieciskos augus� Ārstniecībā 
pielietoja arī buramvārdus, apsvētītas vielas 
un svēto personu relikvijas� Pirmais zināmais 
ārsts, kas minēts Livonijas Indriķa hronikā, bija 
cisterciešu mūks Teodorihs, kurš ar lūgšanām 
un «sagrūstām zālēm» dziedinājis Turaidas lī-
vus� Sāls apvārdošanu jeb appūšanu, apsvētī-
tu un apvārdotu ūdeni dziednieciskos nolūkos 
mūki Latvijas teritorijā izmantoja vēl 17�—18� 
gadsimtā�

Attīstoties klasiskajai medicīnai un mazino-
ties agrīnā katolicisma ietekmei un izplatībai, 
plaisa starp tautas ārstniekiem un medicīnas 
izglītību ieguvušiem ārstiem arvien palielinā-
jās� Turklāt šī nodarbošanās bija arī ienākumu 
avots� Tomēr nepietiekamā mācīto ārstu skai-
ta un ārstēšanas pakalpojumu dārdzības dēļ, jo 
īpaši lauku apvidos, turpināja darboties vārdo-
tāji, laitītāji, braucītāji, āderētāji jeb asins laidēji, 
bērnu saņēmējas un zāļu sievas� Nereti pret tau-
tas ārstniecības metodēm iebilda gan ārsti, no-
rādot uz kļūdām, gan baznīcas pārstāvji� Ticību 
buramvārdiem un apvārdotu vielu dziedinoša-
jam spēkam dēvēja par māņticību� 

Līdzīga viedokļu un uzskatu sadursme pastāv 
arī mūsdienās, jo iepriekš atzītas un plaši lie-
totas ārstniecības metodes un paņēmieni laika 
gaitā izzuduši no konvencionālās medicīnas, bet 
daļēji joprojām saglabājušies� Uz tiem balstās 
arī alternatīvā medicīna un tautas ārstniecības 
tradīcijās sakņotās dziedniecības un veselības 
prakses gan lauku apvidos, gan lielajās pilsētās� 
Šī virziena pārstāvji savu profesionālo darbību 
nereti piesaka kā latviešu tradicionālajā kultūrā 
balstītu, taču bieži vien tā ir individuāla latviešu 
folkloras vai citu kultūru mantojuma interpre-
tācija� 

Daži piemēri
Vairums latviešu buramvārdu paredzēti dažā-

du slimību un ievainojumu ārstēšanai — rozes 
vārdi, asins apturēšanas vārdi, dzirkstes vārdi, 
dažādu sāpju vārdi, lūzuma vārdi, čūsku kodu-

ma vārdi, zirgu vīveļu vārdi u� c� Skaitliski lielā-
kās grupas no tām ir rozes, asins un vīveļu vārdi�

Roze ir samērā izplatīta un pazīstama infek-
cijas slimība, ko, pēc mūsdienu medicīnas atzi-
ņām, izraisa streptokoks� Slimniekam paaugsti-
nās temperatūra, slimības skartajā vietā rodas 
apsārtums, pietūkums� Vēl 20� gadsimta sāku-
mā nebija rasti medicīniski līdzekļi tās ārstēša-
nai un nebija skaidra šīs slimības cilme� Tautas 
ārstniecībā izšķir dažādas rozes — sarkanā, bal-
tā, jostas, vidus roze u� c� Tās ārstniecībā dominē 
viens paņēmiens — jāņem noteiktas krāsas pa-
pīrs (biežāk zils), un tas jāapvārdo� Nereti uz tā 
ar krītu uzvelk apļus, krustus, tad piesien pie sli-
mās vietas� Uz papīra rakstāmi šādi rozes vārdi: 

ROSAPILA
ALIPASOR (LFK 150, 4016)� 
Vai arī: «Ņem zilu papīru un uzraksta: Jēzus 

brauc pa jūru, rozi tur rokā� Ak tu, skaistā roze, 
kam tu dari bēdas priekš mums, grēciniekiem? 
Tad ar baltu krītu apvelk apkārt loku un arī pa-
pīru sakrīto, tad pieliek slimai vietai un roze ir 
prom�» (LFK 8, 2050)

Samērā izplatīts rozes vārdu sižets ir par Jēzu, 
kurš iegāja dārzā, gāja pār jūru vai tīrumu, nesa 
rokā trīs rozes (vai cits skaits), rozes novīta, no-
slīka, iznīka: «Mūsu Kungs Jēzus Kristus gāja pār 
zemi un jūru� Trīs rozes viņš nesa iekš savas la-
bās rokas� Tā viena izzuda, tā otra sadega, tā tre-
šā pazude� Iekš Dieva tā Tēva † Dieva tā Dēla 
† Dieva tā Svētā Gara † Āmen.» (LFK 17, 7009)

Savukārt asins vārdi lietoti, lai apturētu asiņo-
šanu dažādu traumu gadījumos� Senākie teksti 
latviešu tradīcijā, domājams, ir tie, kas pierakstī-
ti tautas dziesmas formā, turpretī buramvārdi ar 
Jordānas upes pieminējumu otrajā piemērā, kas 
pazīstami arī citu Eiropas tautu folklorā, ir salī-
dzinoši jaunāki un saistāmi ar rokrakstu izpla-
tību latviešu vidū 19� gadsimtā, kā arī ar Eiropas 
buramvārdu tradīcijas ietekmi� 

Melni kraukļi gaisā skrēja,
Melnas asnis laistīdami;
Tēvs aizslēdza vara vārtus,
Man pilīte neizkrita. (LD 34136)

«Asins netec vairs, stāv mierā tā kā Jordāna 
ūdens iekš tā vārda Dieva tā tēva † Dieva tā dēla 
† un caur spēku Dieva tā cienījama svēta gara † 
3 reiz jārunā�» (LFK 150, 2192)

Vīveļu vārdi pielietoti, ārstējot galvenokārt 
kolikas zirgiem, kas sauktas par vīvelēm� Lai zir-
gu apvārdotu, ir jāzina tā krāsa:

«9 jūdz turp, 9 jūdz atpakaļ� Spalva [krāsa] jā-
piemin� Kas dzimis, tas lai dzimis, kas miris, tas 
— lai mirst� Visas vīveles lai iznīkst� Āmen� 9 rei-
zes jāskaita�» (LFK 150, 2964) 

Šāds ārstēšanas paņēmiens bija zināms un 
pielietots arī citur Eiropā jau 16� gadsimtā, ko 
apliecina jezuītu teorētiķa Martina del Rio pub-
licējumi 16�—17� gadsimta mijā�

Aigars Lielbārdisvēsture
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Brandavīns, 
piperes, 
vellasūds, 
biszāle 
un šādas 
lietas ir jūsu 
pabalstiņš

Jaunākie guvumi
Lai arī varētu šķist, ka buramvārdi ir jau pa-

gātnes daļa, Latviešu folkloras krātuvē tiek ie-
sūtīti arvien jauni materiāli� 2019� un 2020� 
gadā papildinājumus iesūtīja Guna Zelmene 
no Rīgas, Gunta Ventere-Pakalne no ASV, Anita 
Spīgulis-DeSnaidere (DeSnyder) no ASV un Ro-
mualds Gadzāns no Līksnas� 

Guna Zelmene iesniedza divas rokrakstu la-
pas: pirmā — Svētie vārdi — atrasta kādā grāmatā, 
kas bija nonākusi viņas antikvariātā Gunas grā-
matas� Otras lapas saturu — savas mātes Ausmas 
Jēgeres glabātos aizsardzības vārdus — Guna 
Zelmene iesūtīja elektroniski, pavadvēstulē pa-
skaidrojot: «Viņas [Ausmas] mamma Marija ar 
Ausmas vecāko māsu Dainu 2� pasaules kara 
laikā brauca prom no Rīgas uz Kurzemi, devās 
bēgļu gaitās, bet mana mamma Ausma atteicās 
braukt, gribēja palikt Rīgā� Tad Marija uzrakstīja 
šos vārdus, iedeva meitai un piekodināja, ka tie 
viņu sargās, ja Ausma tos nēsās cieši pie sevis� 
Tā Ausma visu apzinīgo mūžu nēsāja sargājošos 
vārdus maciņā vai kāda dokumenta vāciņā�»

Gunta Pakalne iesūtīja sava vectēva Eduarda 
Ventera aizsardzības vārdus un šī paša teksta 
norakstu jeb kopiju, ko pārrakstījusi tēva māsa 
Zelma Gaiss� Eduards Venters dzimis 1878� 
gadā, dzīvojis Trikātas pagasta Vecišķos un no-
darbojies ar galdniecību, bijis ticīgs un liels brā-
ļu draudzes piekritējs� Ap 1915� gadu iesaukts 
cara armijā, kur bijis par feldšeri� Gunta Pakalne 
domā, ka, dienot cara armijā, viņam aizsardzī-
bas vārdi jau bijuši līdzi� Arī iesūtītie materiāli ir 
Debesu grāmata, ko nēsāja līdzi, lai pasargātos 
no nelaimēm un ievainojumiem� 

Anita Spīgulis-DeSnaidere iesūtīja aizsardzī-
bas vārdus, ko viņas tēvs nēsājis sev līdzi kara 
dienestā un ko vēlāk viņa atradusi tēva doku-
mentos� 

Novadpētnieks Romualds Gadzāns nodeva 
buramvārdu grāmatu: «Nododu Jums grāmatu 
(burtnīcu), par kuru mēs runājām� To apmēram 
pirms diviem gadiem man nodeva Vitālijs Ku-
diņš no Līksnas pagasta Kirupes� Vitālijs, iegā-
dājoties īpašumu, to atrada nojaucamas mājas 
bēniņos� Māja piederēja Francim Kokinam�» Bu-
ramvārdu grāmatas iekšvākā rakstīts, ka tā pie-
derējusi Jurim Šīmanam, rakstīta Gārsenes Kur-
mišķos 1914� gada 26� janvārī�
 
Digitalizētā formā 

Gan buramvārdi, gan dažādi tautas medicī-
nas paņēmieni ir rodami vēstures avotos, etno-
grāfiskos aprakstos un arī literatūrā, kas liecina 
par šo tradīciju senumu, izplatību un pēctecību 
mūsdienu kultūrā� Senākos gadsimtos liecības 
par latviešu savpatnām ārstniecības tradīcijām 
galvenokārt ir norādījuši cittautieši� Piemēram, 
vācu tautības ārsts Pēteris Ernests Vilde izdevu-
mā Latviešu ārste 18� gadsimta tautas medicīnu 
ir raksturojis šādi: «Brandavīns, piperes, vella-

sūds, biszāle un šādas lietas ir jūsu pabalstiņš� 
Jūs ticiet arī to kvēpināšanu daudz labuma da-
ram, sevišķi ir tā pirts jūs tversme� Sāp vēders 
vai pakrūts, tad bāba virsū nāk laitīt� Kad vēdera 
graize, tad pārkariski jāgul jeb pods nabā tiek 
likts, lai tas ievelkās, lai tas to sarežģelu nabu at-
šķetina� Ja tas viss nepalīdz, nu tad pūšļotaju un 
labdaru gods, tie ar vārdiem jeb appūšļotām zā-
lēm virsū nāk� Brīžiem kļūst tas vājinieks vesels, 
tāpēc ka viņa stunda vēl nav nākusi; tad zīlnieka 
skunsts tiek daudzināta�»4

Līdz ar nacionālās literatūras attīstību buram-
vārdu un tautas ārstniecības tradīcijas aprakstī-
juši arī latviešu rakstnieki un dzejnieki — Jēkabs 
Jančevskis, Ilona Leimane, Alberts Kronenbergs 
u� c� Tautas ārstniecību bagātīgi raksturojis Jānis 
Jaunsudrabiņš Baltajā grāmatā atmiņu stāstā Pūs-
tais ūdens, aprakstot savas vecās mātes nodarbo-
šanos: «Mana vecmāte bija liela ārste� Pie viņas 
griezās visādi ļaudis un visādās slimībās� Ga-
dījās, ka bērns bija kaklu nogrūdis� Atnesa vai 
atveda pie vecmātes, tā tūlīt bāza slimniekam 
līko pirkstu mutē� Bērns paākstījās un bija ve-
sels jau tai pašā dienā� Vecas sievas viņa braucī-
ja, slimiem vīriem viņa podiņus lika un pavisam 
maziem bērniem pēra sarus� Tā bija tāda ārīga 
palīdzība, bet visvairāk viņa ļaudis paglāba ar 
saviem stiprajiem vārdiem� Viņas slava bija tālu 
izpaudusies�»5

Plašāk iepazīties ar buramvārdu un citu folk-
loras mantojumu var Latviešu folkloras krātu-
ves digitālajā arhīvā Garamantas.lv, kur atrodama 
arī buramvārdu kolekcija nr� 150 un buramvār-
du digitālais katalogs� Savukārt ticējumi pieeja-
mi LU Matemātikas un informātikas institū-
ta Mākslīgā intelekta laboratorijas izveidotajā 
tekstu korpusā http://valoda.ailab.lv/folklora/tice-
jumi� Ê

1 Latviešu folkloras krātuve ir LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta struktūrvienība.
2 Ikviens, kuram ir buramvārdu vai kādu 
aizsardzības vārdu pieraksti, ir aicināts tos iesūtīt 
Latviešu folkloras krātuvei. Saziņa pa tālruni 
67228632 vai rakstot uz e pastu aigars.lielbardis@
lulfmi.lv
3 K. Brežģis. Baznīcu vizitāciju protokoli. Izraksti par 
jautājumu: kristīgās ticības cīņa ar latvju tautas 
reliģiju. Rīga: Valters un Rapa, 1931. 89.—90. lpp.
4 P. E. Vilde. Latviešu ārste jeb Īsa mācība no tām 
Vājībām un no šās Zemes Zālēm, ar kurām Cilvēkus 
un Lopus var ārstēt un izzāļot. Pirmpublicējums 
1768. Rīga: Zvaigzne, 1991. 13.—14. lpp.
5 J. Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata. Rīga: Valters un 
Rapa, 2005. 63. lpp.

Publikācija sagatavota ERAF pēcdoktorantūras 
pētniecības projektā Latviešu buramvārdu 
digitālais katalogs (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217).
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pārdomas

Cilvēki informācijai sociālajos tīklos uzticas 
tikpat lielā mērā kā masu medijiem� Taču aizmirst 
vai nevēlas saprast, ka masu mediji uzņemas at-
bildību par informāciju, ko tie izplata, bet sociālie 
tīkli ir tikai tehnoloģija, ar kuras starpniecību var 
komunicēt�

Mūsdienās saturs top dažādās formās un ka-
nālos� Taču par žurnālistu var strādāt tikai tas, 
kurš pārzina un ievēro ceturtās varas darbības 
un ētikas principus un tos tur augstāk par citām 
savām pārliecībām�

Pašlaik auditorijas ziņā lielākie un ietekmīgākie 
masu mediji — interneta portāli — jaunās tūkstoš-
gades sākumā bija tikko dzimuši� Mums, studen-
tiem, nebija ne jausmas, kādā pasaulē dzīvosim 
jau pēc dažiem gadiem un ka vēl pēc divām des-
mitgadēm izpratne par masu medijiem, par objek-
tīvu un kvalitatīvu informāciju būs tik lielā mērā 
mainījusies� Protams, muļķīgi būtu bijis domāt, ka 
masu mediju un informācijas vide tehnoloģiju at-
tīstības skrējienā paliks uz vietas� Tomēr — kurā 
brīdī viss aizgāja greizi? Manuprāt, tieši tad, kad 
sociālos tīklus sāka uzskatīt par sociālajiem medi-
jiem, jo tie sevi pielīdzināja masu medijiem�

Oksfordas Angļu valodas vārdnīcā medijs defi-
nēts kā masu komunikācijas līdzeklis, piemēram, 
interneta portāls, laikraksts, žurnāls, radio vai te-
levīzija, savukārt tajā strādājošie žurnālisti un re-
daktori īsteno saziņu ar sabiedrību�

Bet kas ir sociālais medijs? Saskaņā ar Kem-
bridžas vārdnīcu tās ir mājaslapas vai datorpro- 
grammas, kas ļauj cilvēkiem komunicēt vai dalī-
ties ar informāciju savā starpā, izmantojot inter-
netu, datoru vai tālruni, vai datoru� Tātad pamatā 
— tehnoloģijas� 

It kā pavisam vienkārši: no masu medija es sa-
ņemu žurnālistu sagatavotu, pēc iespējas objek-
tīvāku informāciju, bet sociālajā medijā vienkārši 
komunicēju ar dažādiem cilvēkiem� Spēles notei-
kumi ir ļoti skaidri� Tomēr tas ir tikai šķitums�

Uzmanība ir biznesa instruments, jo ar to var 
nopelnīt� Masu mediji jau tradicionāli ar savu 
saturu piesaistīja lasītājus, un iespaidīgām izde-

vumu tirāžām vienmēr atradās reklāmdevēji� Arī 
mūsdienās sabiedriski politiskie mediji apzinās 
savu sargsuņa uzdevumu un reklāmas izman-
to, lai spētu šo lomu pildīt� Ētikas pārkāpumus, 
protams, var atrast arī tajos, un PR laikmetā tā 
ir nopietna problēma, tomēr šiem pārkāpumiem 
nav gluži ikdienišķs raksturs� Un masu medijam 
atšķirībā no soctīkla var prasīt neprecīzu infor-
māciju atsaukt�

Sociālos medijus es gribu dēvēt par sociālajiem 
tīkliem tā iemesla dēļ, ka tie paši nerada pārbau-
dītu un objektīvu saturu — tiem nav redakciju 
ar kvalificētiem žurnālistiem un redaktoriem kā 
masu medijiem� Sākotnēji sociālie tīkli piesaistīja 
ar šķietami nevainīgu iespēju ikvienam virtuāla-
jā vidē publicēt savus ierakstus un fotouzņēmu-
mus, bet vēlāk, auditorijai pieaugot, šo vienuviet 
piesaistīto uzmanību tie sāka pārdot reklāmde-
vējiem� Tomēr sociālo tīklu nolūks nekad nav bi-
jis veidot kvalitatīvu saturu un tajā ieguldīt� 

Novembrī The Wall Street Journal publicēja pētī-
jumu Facebook Files� Lielākā daļa tajā izmantotās 
informācijas ir Facebook iekšējie dokumenti� Seci-
nājums izrādījās biedējošs: Facebook ir radījis teh-
noloģiju, ko pats vairs nespēj kontrolēt� Lietotāji 
saņem nevis objektīvu un pārbaudītu informāci-
ju, bet gan tādu, uz kuru tie, visticamāk, reaģēs ar 
emociju zīmi, ar komentāru utt� Un, piemēram, 
par dusmīgu reakciju Facebook algoritms konkrē-
tajam ierakstam piešķir piecus punktus� Jo lielāks 
punktu skaits, jo biežāk algoritms to izplata un 
mēs to redzam� Neraugoties uz Facebook pārstāv-
ju publiskiem apgalvojumiem, ka jaunākie algo-
ritmi visu vērsīs par labu, tas šobrīd tehnoloģiski 
nav iespējams� 

Atklātie dokumenti arī rāda, ka lietotāji ar vis-
lielāko sekotāju skaitu ir «vienlīdzīgāki par ci-
tiem»� Ja viņu publicētais saturs algoritmam šķiet 
aizdomīgs, tas nokļūst «pastiprinātajā pārbau-
dē»� Un tad pastāv liela iespējamība, ka ieraksts, 
lai kāds arī būtu tā saturs, lielās auditorijas dēļ 
tomēr tiek publicēts� Facebook ieraksti, kam pēc 
dažādiem kritērijiem vajadzēja būt izdzēstiem, 
2020� gada laikā vien ir skatīti 16,4 miljardus 
reižu! Šo īpašo «pastiprinātās pārbaudes» pro-
grammu sauc XCheck, un tajā ir iekļauti 5,8 miljo-
ni kontu� Tie visi dod lielākus auditorijas iesais-
tes un uzmanības rādītājus, ko Facebook var tālāk 
pārdot reklāmdevējiem� Realitātē sociālajam tīk-
lam lietotāji ir tikai skaitļi, ar kuriem var nopelnīt, 
un nekādas atbildības par tiražēto saturu�

Diemžēl izmaiņas sabiedrības uztverē ir tik lie-
las, ka vienīgais, ko tā pieprasa no sociālā tīkla, ir 
— nepārtraukta darbība�

Facebook jeb tagad par Meta kļuvušā uzņēmu-
ma nākotnes plāni ir fokusēties uz pilnīgi citas 
virtuālās jeb meta vides radīšanu, kur cilvēks būs 
avatars un varēs dzīvot mākslīgi radītā un iedo-
mātā pasaulē� Vai mēs atkal priecīgi metīsimies 
turp? Kurš uzņemsies atbildību par to, kas tur 
notiks ar mums? Ê

Ieva Treija

Bezatbildīgs 
sajukums


