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proza

Sākumā es biju skeptiska. Tīšām nelasīju ne grā-
matu, ne arī gāju uz kinoteātri skatīties Holivu-
das ekranizāciju. Visur tika runāts, ka tas esot visu 
laiku dižākais mīlas stāsts, ka Romeo un Džuljeta 
esot bērnu šļupsti un Titāniks — katastrofa salīdzi-
nājumā ar rakstnieka Marka Rūpija iztēles aug-
li. Krēslas sērija vispār pilnībā izgaisa no cilvēku 
atmiņām dienā, kad pirmizrādi piedzīvoja Pēdējā 
mīlestība. Man tie likās zaimi. Es negribēju iekļau-
ties kopējā histērijā, tāpēc pretojos, cik vien ilgi 
varēju. Varbūt vienkārši nojautu, ka tā būs piere-
dze, ko es negribēšu dalīt ar miljoniem svešinieku.

Pat tad, kad filma parādījās straumēšanas viet-
nē, es ļāvu tās ikonai pusgadu uzbāzīgi mirgot sā-
kumlapā. Un tikai tad kādu vakaru, būdama vie-
na, nospiedu pogu Play.

Es raudāju nedēļu. Vienā diennaktī izrāvu 
Marka Rūpija romānu un raudāju vēl tikpat ilgi. 
Strauji nokritos svarā. Man pazuda mēnešreizes, 
sāka izkrist mati. Tad izkopu paradumu rīt pa di-
vām šokolādes tortēm dienā un visus zaudētos 
kilogramus dabūju atpakaļ dubultā.

Es biju sagrauta. Jo vairāk reižu noskatījos un 
pārlasīju Pēdējo mīlestību, jo skaidrāk apzinājos, ka 
manā dzīvē nekad nebūs nekā, kas spētu tai kaut 
pietuvoties. Tas vienkārši nav iespējams.

Tomasu es satiku Pēdējās mīlestības fanu saietā. 
Biju lasījusi forumos, ka puiši mēdzot tikai izlik-
ties par Rūpija daiļrades cienītājiem, lai bez īpašas 
piepūles ieslīdētu pēc romantikas izsalkušo mei-
teņu apakšbiksēs, tāpēc īsti pat negribēju apstip-

rināt viņa draudzības uzaicinājumus sociālajos 
tīklos. Godīgi sakot, sākumā man viņš arī nelikās 
īpaši pievilcīgs.

Mana piesardzība sāka izklīst, kad pārliecinā-
jos, ka Tomass, tāpat kā es, ir iegaumējis ik teiku-
mu grāmatā un ik kadru filmā. Taču izšķirošais 
mirklis, kas lika man palūkoties uz viņu ar citām 
acīm, notika mūsu trešajā randiņā.

«Cilvēkiem vienmēr liekas, ka Pēdējās mīlestības 
lielākais trumpis ir daudzie šķēršļi, kas nostājas 
starp Margo un Donavanu,» Tomass sprieda, at-
saukdamies uz sarežģījumiem, kas bija jāpārvar 
stāsta galvenajiem varoņiem, — viņu atšķirīgo iz-
celsmi, sāncenšu intrigām, pēc tam Trešo pasaules 
karu, koncentrācijas nometnēm, ekoloģisko ka-
tastrofu un sekojošo apokalipsi. «Bet es domāju, 
ka tas viss tikai sagatavo mūs finālam. Par visu lai-
ku dižāko mīlas stāstu to padara visu laiku dižā-
kā kulminācija,» viņš paziņoja. Es vienmēr klusībā 
tā biju domājusi, bet ik reizi, kad mēģināju par to 
runāt, saskāros ar neizpratni, izsmieklu, pat kate-
gorisku noliegumu. Daudziem šķita, ka es vien-
kārši ņirgājos.

Jā. Fināls. Pēc daudzu gadu atšķirtības Margo 
un Donavans beidzot satiekas un nododas kais-
lei. Viņi vienlaicīgi sasniedz pārpasaulīgi spēcīgu 
orgasmu, un, neskaitāmo pārbaudījumu novār-
dzināti, būdami joprojām baudas virsotnē, abi 
nomirst vienā sekundē.

Protams, ir bijis daudz stāstu par mīlētājiem, 
kas nespēj dzīvot viens bez otra, tādēļ šķiras no 
dzīves vienā dienā vai pat mirklī. Bet nekad līdz 
šim viņu nāves nebija sasniegušas tādu pilnību — 
ideālo absolūtas saplūsmes mirkli, kas iestiepjas 
mūžībā.

Jau drīz pēc tam neviens no mums vairs necen-
tās sevi iegrožot.

Visi mani iepriekšējie puiši uzskatīja, ka esmu 
pārāk atkarīga un uzmācīga.

«Es tevi mīlu, mīlu, mīlu, mīlu,» nebeidzu atkār-
tot, kad nodarbojāmies ar seksu. Gan Verneram, 
gan Matīsam tamlīdzīgi teksti nosita erekciju. Ar 
Tomasu man par to nekad nebija jāuztraucas.

«Es tevi mīlu tik stipri, ka nevaru paelpot. Es 
tevi mīlu tik stipri, ka tas sāp,» par atbildi viņš ste-
nēja, kustoties manī.

Reiz pēc šādas mīlēšanās gulējām tumsā viens 
otram līdzās, joprojām elsdami, bet jau atkal 
viens gar otru taustīdamies. «Es tevi tik ļoti, ļoti, 
ļoti mīlu,» ieminējos, «un es zinu, ka tu mīli mani. 
Taču tik un tā vienmēr ir sajūta, ka ar to ir par 
maz.»

Viņš neatbildēja uzreiz.
«Es vienkārši vienmēr esmu gribējusi mīlestību, 

kas mani pilnībā uzsūktu, pilnībā aprītu, iznīci-
nātu mani.»

«Kā Margo un Donavana mīlestība,» viņš pie-
bilda.

«Tieši tā,» atsaucos.
«Vai tu to domā nopietni?» pēc maza brīža To-

mass iejautājās. Citās attiecībās es šaubītos — vai 
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Daina Tabūnaproza Visu laiku dižākais

viņš nodomās, ka esmu galīgi slima, ja došu ap-
stiprinošu atbildi? Vai viņš novērsīsies no manis?

«Jā,» sacīju.
«Jo es vēlos to pašu,» viņš atklāja. «Perfekto kul-

mināciju. Un pēc tās vairs neko.»
Tajā naktī mēs sākām strādāt pie sava plāna.
Uzreiz vienojāmies, ka vienu elementu mēs ne-

spētu atkārtot un mums nāksies to atmest: Do-
navans un Margo mira dabīgā nāvē. Viņiem ne-
bija jāorganizē sava sinhronā bojāeja, tā vienkārši 
notika.

Taču mums bija cita priekšrocība — Donavans 
un Margo nebija īsti cilvēki. Viņi eksistēja tikai 
Marka Rūpija iztēlē. Aktieri, kas viņus atveido-
ja, nemīlēja viens otru — intervijās viņi vienā lai-
dā atkārtoja, cik labi draugi ir, tikpat kā brālis un 
māsa, it kā būtu sazvērējušies noslaucīt no zemes 
virsmas visu romantiku.

Līdz ar to nebūtu precīzi teikt, ka mēs vēlējā-
mies atdarināt visu laiku dižāko mīlas stāstu. Mēs 
gribējām to radīt.

Pirmais solis bija pašsaprotams. Mēs sākām pē-
tīt viens otra ķermeņus kā īsti jukušie zinātnieki.

Lai apgūtu prasmi jebkādos apstākļos ideāli sa-
skaņot savas kulminācijas, izbūrāmies cauri kau-
dzei teorētiskās literatūras, apmeklējām tantras 
nodarbības un seksologu lekcijas. Tiesa, vissvarī-
gākais izpētes objekts izrādījās zināšanas, ko bi-
jām jau uzkrājuši garajos vientuļās masturbācijas 
gados. Pamazām atmetām jebkādu kautrību un 
atklājām viens otram visus īsceļus, visas apkau-
nojošās, vardarbīgās fantāzijas, visas intīmās de-
taļas, kuras līdz tam bieži neatzinām pat sev. Tas 
viss tagad varēja kalpot kā pieturpunkti kartē, kas 
lēnām izgaismojās mūsu priekšā, — mūsu perso-
nīgajā ceļvedī uz absolūto saplūsmi.

Vēl bija jātiek skaidrībā par nāves veidu. Pēc ga-
rām apspriedēm un tabulām ar plusu un mīnu-
su uzskaitīšanu izlēmām par labu šāvienam galvā. 
(«Mīlestība mūs pārņēma tik lielā mērā, ka tās dēļ 
labprātīgi zaudējām galvu — pārnestā un tagad arī 
tiešā nozīmē,» ierakstījām atvadu vēstulē.) Pie sa-
vas gultas izlikām divas pistoles, un Tomass, kurš 
strādāja IT nozarē, izveidoja vienkāršu program-
matūru, lai viens ierocis sekotu manai, otrs — viņa 
galvas trajektorijai un abi vienlaikus izšautu brīdī, 
kad tiktu nospiesta palaišanas poga.

Mans ķermenis bija untumaināks un grūtāk pa-
redzams, tāpēc Tomass sākumā uzstāja, ka poga 
būtu jāaktivizē man. Diemžēl tas izrādījās neie-
spējami — no šādas atbildības mans orgasms pa-
zuda pavisam un atgriezās tikai pēc tam, kad uz 
vairākiem mēnešiem atlikām eksperimentus. Tā 
nu Tomasam nācās piekrist, ka pogas nospieša-
na būs viņa pienākums. Pret to mans organisms 
acīmredzami neiebilda.

Visbeidzot, kad jutāmies gatavi, nolikām datu-
mu — mūsu trešo gadadienu. Kādu laiku apsvē-
rām variantu, ka varētu izveidot un īstenot sa-
rakstu ar lietām, ko izdarīt pirms nāves — apceļot 
visus kontinentus, vēlreiz satikt visus cilvēkus, kas 

mums bijuši nozīmīgi, izbaudīt peldēšanu ar del-
fīniem un lēcienu ar izpletni. Taču nonācām pie 
secinājuma, ka vienmēr uzrastos jaunas vēlmes 
un tāda saraksta izpildīšana varētu ilgt mūžīgi. Iz-
lēmām, ka neko īpašu iepriekš nedarīsim — tikai 
līdz galam noslīpēsim un glīti noformēsim atvadu 
vēstuli, kārtīgi izberzīsim māju un nodrošināsim, 
lai drīz pēc mūsu nāves tiktu nosūtīta ziņa ārkār-
tas dienestiem. Galu galā, mēs bijām kopā, un tā-
pēc vien mūsu dzīve jau bija perfekta.

Paēdām pēdējās vakariņas, vēl reizi noskatījā-
mies Pēdējo mīlestību un likāmies gultā. Biju bažīju-
sies, ka adrenalīna iespaidā mans ķermenis atkal 
varētu uzkārties. Taču, kad sākām mīlēties, visas 
raizes izgaisa. Skatoties Tomasa acīs, mani pārņē-
ma nepieredzēts mīlestības, pateicības un piepil-
dījuma vilnis. Biju gatava aiziet.

Es pārtraucu visu pēdējā mirklī — vai, pareizāk 
sakot, sekundi pēc tā, jo poga jau bija nospiesta. 
Izlēcu no savas vietas (tēmekļi nespēja izsekot tik 
straujām kustībām) un mēģināju arī orgasmējo-
šo Tomasu izsist no lodes trajektorijas. Nākama-
jā momentā sajutu svilinošas sāpes un izdzirdēju 
Tomasa kliedzienu. No mums abiem šļācās asinis 
— šāviens bija trāpījis viņam pa ausi un man ie-
vainojis plecu.

«Kas notika? Vai tu nebeidzi? Man tiešām likās, 
ka beidzi,» Tomass prašņāja, kamēr steigā centā-
mies apturēt asiņošanu un vienlaikus savākties 
braucienam uz slimnīcu. «Vai arī tu piepeši pār-
domāji?» viņa balsī iezagās šaubas.

«Nē, protams, ne! Es nepārdomāju, un es bei-
dzu, bet vienkārši...» saminstinājos, meklēdama 
īstos vārdus.

«Tad kas?»
«Tas varbūt izklausīsies muļķīgi, bet... Tas nebija 

tāds īsti labs orgasms — tu zini, viens no tiem pār-
trauktajiem? Kad it kā jau sākas, bet tad kaut kas 
novērš uzmanību.»

Tomass pamāja, citi paskaidrojumi viņam nebi-
ja vajadzīgi. «Kas tevi izsita no sliedēm?»

«Laikam tas, ka tieši pirms beigām es pēkšņi 
iedomājos, ka tā ir pēdējā reize un tai vajadzētu 
būt tiešām labai. Un tieši tāpēc tā nebija,» juceklī-
gi skaidroju. «Desmit ballu sistēmā tas varbūt bija 
tāds «5» vai «6» orgasms, es nezinu, vai tas bija 
stulbs iemesls visu nojaukt?»

Piespiedis dvieli pie asiņojošās galvas, Tomass 
brīdi apdomāja jauno informāciju. «Nē, nē, tev 
pilnīga taisnība,» viņš beigās atzina. «Tam vaja-
dzētu būt vismaz astotniekam, ja ne 10. Mēs vien-
kārši nebijām ņēmuši vērā šādu iespēju. Tas tikai 
nozīmē, ka mums vēl jāpiestrādā pie precīzākas 
pieejas.»

Mēs sākām pārspriest risinājumus jau slimnīcā.
«Procesam būtu jābūt vairāk automatizētam,» 

Tomass rakstīja man čatā, kamēr tikām apkopti 
katrs savā ārsta kabinetā. Es biju tikusi cauri ar 
virspusējām brūcēm, bet viņa kreiso ausi vairs īsti 
nebija iespējams rekonstruēt. Tomass par to īpaši 
nepārdzīvoja — vienojāmies, ka nošķeltā auss pie-

Desmit ballu 
sistēmā tas 
varbūt bija 
tāds «5» vai 
«6» orgasms, 
es nezinu, 
vai tas 
bija stulbs 
iemesls visu 
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šķir viņam tādu kā vangogisku akcentu, kas mūsu 
dramatiskajam naratīvam itin labi piedienēja.

Pēc mēnešiem ilgām diskusijām izkristalizējās 
ideja, kas mums likās vispārliecinošākā: būtu ne-
pieciešams izstrādāt mobilā tālruņa lietotni, kas, 
reģistrējot izmaiņas ķermeņa rādītājos un paša 
lietotāja vērtējumu, pēc pietiekama apjoma datu 
apstrādes spētu noteikt precīzo orgasma sekundi 
un intensitāti 10 ballu sistēmā. Kad lietotne un tai 
nepieciešamais aprīkojums būtu gatavi un pietie-
kami iemēģināti, atliktu tos savienot ar vienkār-
šu nāves mehānismu, kas automātiski iedarbotos 
mirklī, kad mūsu abu kulminācijas vienlaikus sa-
sniegtu augstāko punktu (nospriedām, ka nav vērts 
tiekties uz mazāku rezultātu kā «9»). Atmetām arī 
šaujamieročus (pēc pirmā mēģinājuma tie likās pā-
rāk neuzticami) un to vietā izšķīrāmies par elek-
trošoku. («Mīlestība līdzinās elektrībai; vairumam 
cilvēku pietiek, ka tā izgaismo viņu mājas, mēs iz-
vēlējāmies tajā sadegt,» ierakstījām atvadu vēstulē.)

Protams, tik komplicētu lietotni mēs nevarētu 
izstrādāt pašu spēkiem — bija vajadzīgs piesais-
tīt gan citus tehniskos speciālistus, gan medicī-
nas ekspertus. Tā nu nodibinājām jaunuzņēmu-
mu un sākām meklēt investorus. Tomasa pārziņā 
bija tehniskie jautājumi, es strādāju pie komuni-
kācijas.

Būdami iesācēji šajā jomā, nojautām, ka vieg-
li nebūs, tomēr nebijām paredzējuši, ka šī plāna 
daļa iesaldēs mūsu progresu uz vairākiem gadiem.

«Kāpēc lai kāds gribētu maksāt par dārgu aprī-
kojumu un seksa laikā apkārtos ar vadiņiem un 
sensoriem tikai tāpēc, lai uzzinātu, ka viņa or-
gasms ir viduvējs? Vai ka viņa partnerei tāda nav 
vispār?» mēs dzirdējām neskaitāmās prezentāci-
jas sesijās. It visi mēģināja mūs pārliecināt, ka šāds 
produkts būtu pārāk dārgs un nefunkcionāls.

«Tas nozīmē vienīgi to, ka mums jācenšas vēl 
vairāk,» nolēmām. Mēs abi pametām līdzšinējās 
darbavietas un ieķīlājām īpašumus, lai varētu pil-
nā slodzē pievērsties Orgasmometram, kā nodēvē-
jām iecerēto lietotni.

Vietējās jaunuzņēmumu aprindās drīz kļuvām 
par tādu kā staigājošu joku. Reiz pat dzirdēju, ka 
esot izveidota slepena tiešsaistes grupa, kurā cil-
vēki daloties ar mēmēm par mums. Viņi domāja, 
ka esam ar kopošanos apmāti dīvaiņi, kas ieņē-
muši galvā nekam nederīgu ideju, kā kļūt stā-
vus bagātiem. Ar laiku novērsās arī tie nedaudzie 
draugi, kas mums bija bijuši.

Nevaru teikt, ka tas nesāpēja. Taču viņi nezinā-
ja, ka mums šis pavisam burtiski bija dzīvības un 
nāves jautājums. «Tā ir daļa no jebkura ievērības 
cienīga naratīva,» atgādinājām viens otram rei-
zēs, kad sākām zaudēt dūšu. «Varoņiem ir jāizdara 
maksimālās likmes. Viņiem jāiet cauri pārbaudī-
jumiem un mocībām. Citādi tas vienkārši nebūtu 
labs stāsts.»

Beidzot mums tomēr paveicās. Seksa rotaļlietu 
megakorporācija SexyStuff, kas nesen bija sākusi 
virzīties digitālo produktu tirgū, saskatīja Orgas-

mometrā potenciālu. Turklāt kā atbalstītāju viņiem 
izdevās piesaistīt starptautisku sieviešu tiesību 
organizāciju, kas vēlējās caur šo projektu pievērst 
uzmanību seksuālās baudas nevienlīdzībai dzi-
mumu starpā.

Mūsu darbs, protams, ar to neapstājās, gluži 
otrādi. Tika izveidota Orgasmometra speciālistu 
komanda, kuras sastāvā bija arī Tomass, un sā-
kās ilgstošs izstrādes un testēšanas process. Kopš 
sākām sadarbību ar SexyStuff, komunikācija pār-
gāja viņu pārziņā, taču es joprojām biju cieši ie-
saistīta visās norisēs. Kad sākām izmēģinājumus 
ar pāriem, mēs ar Tomasu pieteicāmies būt arī 
par šo testu objektiem. Dažiem mūsu komandā 
likās mazliet dīvaini, ka būs jānovēro priekšnie-
ki nodarbojamies ar seksu, bet mēs nevarējām at-
teikties no šādas iespējas — pašiem uz savas ādas 
pieredzēt, kā mūsu ideja iemiesojas realitātē un 
kā, lietotnei kļūstot precīzākai, arī mūsu ķermeņi 
kulminē aizvien perfektākā, pilnīgākā sinhronizā-
cijā. Feministu organizācijas pārstāvji bija ļoti ap-
mierināti ar mūsu izmēģinājumu rezultātiem un 
minēja, ka mēs varētu būt vieni no retajiem pozi-
tīvajiem piemēriem viņu kampaņā.

Jutām, ka esam pavisam tuvu finālam. Šoreiz 
izbaudījām šo tuvošanos un necentāmies sa-
steigt. Sagaidījām, kad Orgasmometrs nonāca apri-
tē — likās svarīgi godam noslēgt šo posmu. Turklāt 
mums bija nepieciešams honorārs par lietotnes 
izstrādi, lai varētu iegādāties jaudīgāku elektro-
ģeneratoru, jo rādījās, ka mūsu mājas drošinā-
tāji nespēj izturēt nāvīgu dubulto elektrošoku. 
Sākotnējie Orgasmometra pārdošanas rādītāji ne-
bija spoži, tomēr tas piesaistīja visai plašu publi-
citāti, un SexyStuff pārstāvji bija pārliecināti, ka ar 
laiku ieguldījums atmaksāsies. Dažas reizes pat 
sniedzām intervijas medijiem, lai gan pārsvarā ar 
to nodarbojās mūsu investori un viņu izvēlētās 
reklāmas sejas. Kad bijām divatā, ilgi un izvērsti 
spriedām, kādam mērķim novēlēt mūsu pēcnāves 
ienākumus par izgudrojumu. Katra diena bija kā 
ilgas, maigas atvadas.

Mēs ēdām vakariņas, kad Tomasam piezvanīja 
Sabīne no SexyStuff. Pēc pirmajiem sarunas teiku-
miem viņš piecēlās un izgāja blakusistabā.

«Kas noticis?» jautāju, kad viņš bija beidzis zva-
nu un atgriezās pie galda. Viņš mēmi pasniedza 
man savu telefonu, kurā bija atvērts raksts dzel-
teno ziņu portālā.

Kāds jaunzēlandiešu pāris nupat bija izdarī-
jis dubultu pašnāvību. Viņi esot izmantojuši Or-
gasmometru, un momentā, kad abi sasnieguši 10, 
lietotne acīmredzot esot konfigurēta izraisīt eks-
ploziju mašīnā, kurā viņi atradušies. «Mīlestība 
satricināja mūsu dzīves kā īsts sprādziens, tādēļ 
likās iederīgi, ka ar sprādzienu mums ir arī kopīgi 
jāaiziet,» pāris esot skaidrojis savā atvadu vēstulē. 
Kā vienu no iedvesmas avotiem viņi minējuši Pē-
dējo mīlestību, kā arī pateikušies Orgasmometra radī-
tājiem — lai gan viņu kulminācijas jau no pirmās 
reizes pilnīgi dabiski esot bijušas izcilā saskaņā, 
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«Šādu rīcību 
es nespēju 
uztvert kā 
patiesas 
mīlestības 
izpausmi,» 
viņš pauda 
atklātajā 
vēstulē

lietotne tomēr bijusi nepārvērtējami svarīga, lai 
īstajā mirklī tiktu aktivizēts spridzeklis — mīlējo-
ties viņi vienmēr esot aizmirsuši pilnīgi visu citu 
uz pasaules un nekad nespētu kaisles virsotnē at-
cerēties tādu sīkumu.

Atkal un atkal pārlasījām ziņu. Izķemmējām arī 
virkni citu portālu, cenšoties sagrābstīt visas ie-
spējamās informācijas druskas. Abi vienojāmies, 
ka jaunzēlandiešu pāra izpildījums visumā šķiet 
amatierisks un pavirši izstrādāts.

«Bet jāatzīst, ka eksplozija ir tīri neslikta ideja, 
ne?» ieminējos. «Vai mēs to apsvērām?»

Nevarējām atcerēties. Iepriekš likās, ka esam 
ļoti detalizēti un metodiski piegājuši katram sava 
plāna aspektam, bet acīmredzot ne pietiekami.

Pateicām Sabīnei, ka nekādus komentārus šo-
vakar nesniegsim. Tomēr jau drīz atskanēja nā-
kamais zvans — Tomasa numurs laikam bija no-
plūdis pie kāda no mediju pārstāvjiem. Izslēdzām 
telefonus un nolaidām aizkarus.

«Viņiem abiem bija 10 vienā un tajā pašā se-
kundē, tiešām?» ļāvu skepsei vaļu. «O. M. nav ap-
grozībā pat pāris mēnešus. Tas nav pietiekami, lai 
nonāktu līdz tik izcilai sinhronizācijai.»

«Viņi noteikti bija iestatījuši 10 uz ļoti vājiem 
rādītājiem,» Tomass man piekrita. «Vai arī kaut 
kādā veidā uzlauzuši programmu.»

«Vai to būtu iespējams pierādīt?» man radās ce-
rība.

«Varbūt. Mūsu komandai vajadzētu pieeju viņu 
telefoniem, bet tie noteikti ir stipri bojāti, ja ne iz-
nīcināti,» Tomass prātoja.

Skatījos uz viņu fotogrāfijām. Mēs ar Tomasu 
bijām sākuši strādāt pie atvadu vēstules jau pa-
visam agrīnā plāna stadijā un gadu gaitā ik pa lai-
kam papildinājām un slīpējām to. Tagad aptvēru, 
ka tā vietā mums vispirms laikam būtu vajadzē-
jis noorganizēt profesionālu fotosesiju. Jaunzē-
landiešu pašnāvnieki bija apskaužami izskatīgi, 
turklāt pārsteidzoši jauni — biju domājusi, ka šīs 
paaudzes cilvēki Marku Rūpiju netur diez ko 
augstā vērtē, jo kopš tā laika bija iznākušas dau-
dzas grāmatas un filmas, kas tika pasludinātas par 
jaunajām Pēdējām mīlestībām. Mēs ar Tomasu ne-
kad nebijām tik labi iederējušies vispārpieņemto 
skaistuma ideālu rāmī, arī tad, kad gadi vēl nebija 
atstājuši savas neizbēgamās pēdas mūsu sejās un 
augumos un Tomasam vēl bija abas ausis. Bet var-
būt toreiz, ja izmantotu labi daudz pēcapstrādes, 
mēs būtu varējuši tikt pie bildēm, kas pārāk stipri 
neiepaliktu jaunzēlandiešu pārim.

Tikmēr Marks Rūpijs bija nācis klajā ar paziņo-
jumu. «Šādu rīcību es nespēju uztvert kā patiesas 
mīlestības izpausmi,» viņš pauda atklātajā vēstulē. 
«Lai cik ļoti es justu līdzi bojāgājušo tuviniekiem, 
izjūtu pienākumu uzsvērt, ka notikušajā redzu 
savu ideju izkropļojumu. Margo un Donavans 
nekad tīši nenodarītu viens otram kaitējumu. Tā-
pat kā citi slaveni literatūras un reālās dzīves mī-
lētāji, viņi līdz pat pēdējam cīnījās par savas mī-
lestības izdzīvošanu, nevis bojāeju. No sirds ceru, 

ka neviens no Pēdējās mīlestības cienītājiem vairs 
nekad neizšķirsies uz šādu aplamu soli galēji sa-
grozītu priekšstatu vārdā.»

«Vai tev liekas, ka būs vēl citi?» Tomass beidzot 
skaļi uzdeva jautājumu, kas mūs abus urdīja.

Protams, mūsu ieceres mērķis nekad nebija bi-
jis atstāt iespaidu uz apkārtējiem. Mēs radījām šo 
plānu, jo gribējām pārvērst mūsu mīlestību māk-
slas darbā, kas paredzēts tikai mums diviem. Pub-
lika to drīkstētu novērtēt tikai pēc priekškara no-
laišanās, pēc pēdējās nots izskaņas.

Taču — vai Kazimirs Maļevičs būtu gleznojis 
Melno kvadrātu, ja uzzinātu, ka melnu kvadrātu jau 
uzgleznojis kāds cits? Ja melnus kvadrātus sāk-
tu gleznot visi? Vai Marks Rūpijs būtu uzrakstījis 
šādu finālu, ja būtu to kaut kur jau lasījis?

Lai klīdinātu apjukumu, ierosināju darīt to, kas 
mūs vienmēr iedvesmoja un ļāva saskatīt gaismu 
tuneļa galā, — noskatīties Pēdējo mīlestību. Tomass 
aizrautīgi piekrita. Būdami pārņemti ar Orgas-
mometru, sen nebijām veikuši šo iemīļoto rituālu. 
Mēs iekārtojāmies uz dīvāna ciešā apskāvienā un 
palaidām filmu.

Lai gan nebijām Pēdējo mīlestību skatījušies ga-
diem, katru kadru joprojām atcerējos tik labi, ka 
varētu filmu nospēlēt savā galvā pat tad, ja zau-
dētu redzi. Tomēr šajā reizē tā nez kāpēc izskatī-
jās citādi.

Nekad nebiju pievērsusi uzmanību tam, ka 
daudzi kritiķi par Pēdējo mīlestību savā laikā bija 
gānījušies. Vai tad no kritiķiem maz varēja gaidīt, 
lai viņi saprastu mīlestību? Tomēr šajā reizē pie-
ķēru sevi pie domas, ka aktierspēle nudien nav 
pārliecinoša. Filmas humors un estētika arī likās 
novecojuši.

Kādreiz biju ticējusi, ka pārspīlētie varoņi un 
neticamie notikumu pavērsieni ir Pēdējās mīlestības 
trumpis. Tai nevajadzēja būt reālai — vai tiešām 
kādam vajag vēl vairāk realitātes? Tai bija jābūt 
ideālai. Bet tagad tā izskatījās vienkārši neveikla, 
samākslota. Tuvojoties filmas finālam, aptvēru, ka 
Margo un Donavans manī bija sākuši izraisīt smī-
nu.

Sajutu, ka arī Tomasa ķermenis likās sasprin-
dzis. Bet kāda veida saspringums tas bija? Vai tas 
bija saspringums, kādu jutu, kad pirmo reizi re-
dzēju Pēdējo mīlestību un dzīvoju tai līdzi ar katru 
savu šūnu? Vai arī viņu bija pārņēmušas līdzīgas 
domas kā mani tagad?

Pārstāju sekot līdzi Margo un Donavanam un 
ar perifēro redzi koncentrējos uz Tomasa seju. 
Centos notvert kādu pazīmi, kas ļautu nolasīt 
viņa izjūtas. Bet viņa skatiens bija dzelžaini pie-
kalts ekrānam.

Man nebija bail, kad piedāvāju viņam mirt 
kopā ar mani, kad atklāju savas intīmākās fantāzi-
jas, kad atzinos, ka esmu sašķaidījusi viņa ausi, jo 
mans orgasms bija uz 6, nevis 9.

Bet man bija bail tagad.
Maigi saspiedu Tomasa plaukstu. Viņš paspieda 

manējo pretī. Ê
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proza

Pirms kāda laika man bija savdabīga tikšanās 
ar mūsu muzeja apmeklētāju. Viņš interesējās par 
radu meklēšanas iespējām, dokumentu pieejamī-
bu un tā tālāk. Diemžēl konkrētajā situācijā īpaši 
daudz palīdzēt nespēju, jo runa bija par laika pos-
mu, no kura tiešām saglabājies maz rakstītas do-
kumentācijas.

Tad cilvēks sarunas gaitā pavēstīja, ka vislabāk 
visu varētu noskaidrot, ja nonāktu pagātnē. No 
sirds piekritu un ieteicu tā arī izdarīt, bet tad at-
klājās, ka lieta nav tik vienkārša. Viņam gan esot 
spējas ceļot laikā, taču pats to darīt nevarot — va-
jag kādu citu, kurš piekritīs, ka viņu uz to pagātni 
aizsūta. Sarunas biedrs vērās manī ar cerībām. Sa-
pratu, ka šajā vietā vēsturei kā zinātnei vairs nekā-
das teikšanas nav. Izdvesu, ka tik negaidīts un no-
pietns piedāvājums ir kārtīgi jāapdomā un uzreiz 
atbildi dot nevaru. To sakot, neuzkrītoši iebakstīju 
tālrunī īsziņu kolēģei, liekot noprast, ka Hjūstonā 
ir problēmas.1 Viņa ieradās visai drīz un komplek-
tā ar pārmetošu skatienu teica, ka tikšanās jābeidz, 
jo mani «visi jau gaida sanāksmē». Pēc tam kabi-
netā abas ieskatījāmies kalendārā, jo arī vēstur-
niekiem jēdziens «pilnmēness» ir faktors, ar kuru 
darba procesā jārēķinās.

Protams, sarunas par ceļošanu pagātnē ir 
«sviests». Mūsu profesijā vispār nav pieņemts ne 
tikai vazāties laikā šurpu turpu — pat visādas var-
būtības teorijas neskaitās labais tonis, jo pagātne ir 
noticis fakts, kas nav grozāms. Tāpēc nav pat vērts 
spriedelēt par to, kā būtu, ja 1940. gadā šautu pre-
tī, ja Zālamans Murins tiktu pakārts, bet Kaupēns 
— apžēlots. Es to visu zinu, taču todien, atceļā uz 
mājām pārdomājot notikušo, nonācu pie atziņas, 
ka man izteikts absolūti neiespējams, bet sasodīti 
vilinošs piedāvājums.

Varētu taču saņemt dūšu, ne? Satikties ar to lai-
ka mašīnas konstruktoru, pārrunāt, vienoties par 

procesu un rezultātiem. To, kas viņam pašam va-
jadzīgs, es uzzināšu — ar to problēmu nebūs. Taču 
pateicībā par sadarbību es gribu arī sev kādu pus-
stundu gaismas gada, lai vēl dažas «ģēlas» nokār-
totu.

Piemēram, man nav nevienas vectēva fotogrā-
fijas, kurā viņš būtu streļķa formastērpā. Bet viņš 
karoja — sāka 5. Zemgales pulkā un beidza Ukrainā 
jau pēc revolūcijas sarkanās armijas sastāvā. Taču 
attēlu nav. Saprotu, ka pagātnē, iespējams, vectēvu 
nofotografēt var neizdoties, jo ej nu sazini, kā 
digitālās ierīces, teiksim, 1916. gadā uzvedīsies. 
Bet es viņu varētu satikt un redzēt! Mēs reti 
tikāmies, jo viņš dzīvoja laukos, bet es Rīgā, un 
biju par mazu kara stāstiem. Viņš prata spēlēt vijoli 
un mandolīnu, ko laikam apguva pašmācības ceļā. 
Šaubos, vai viņa dzimtajā Žagarē pērnā gadsimta 
sākumā bija mūzikas skola. Latviešu gan tur bijis 
diezgan daudz, vismaz tā runā. Vēlāk tur bijusi 
Kvica viesnīca, un tās īpašnieks, rādās, prata 
šeftēties visādos virzienos. 1940. gada vasarā esot 
palīdzējis nelegāli nokļūt pāri robežai Latvijā pat 
dažiem poļu armijas karavīriem. Pats Kvics gan 
par to dabūja no čekas piecus gadus lāģerī. It kā 
izdzīvoja, bet vai viņam, šim Mendelim Kvicam, 
vairs bija, kur un pie kā atgriezties?

Otru vectēvu es vispār neesmu satikusi. Viņš 
bija leģionā un krita 1944. gada jūlija beigās kaut 
kur Valgundes pusē. Pat nezinu, vai tā ir taisnība. 
Tā pēc kara vecaimātei stāstīja kāds, kurš arī tur 
bijis un redzējis. Paklusām, protams. Dokumentu 
nav — ja tādi būtu, sen jau tiktu pārbaudīti. Tad 
nu tā — ja kādi karavīru ekshumatori šo lasa, tad 
lai liek aiz auss. Kaut kur Zemgalē ir apbedīts gara, 
patiešām gara auguma leģionārs. Tētis bieži tei-
ca: «Ap divi metri.» Atrašanas gadījumā paziņojiet 
man personīgi, lai var veikt DNS testu. 

Aizceļojot laikā, es varētu arī šo vectēvu sastapt. 
Paiet gabaliņu līdzi pa to ceļu, pa kuru viņi atkāpās 
no Jelgavas. Starp citu, tajā pusē, ja neskaita pāris 
silikātķieģeļu būves, viss pārējais vēl šodien izska-
tās tā, it kā leģionāri tikko būtu aizgājuši. Pat ložu 
pēdas namu sienās nav pazudušas. Varbūt es va-
rētu vectēvam un pārējiem pateikt, lai neiet uz to 
«Valgundes pusi», apmet līkumiņu, pasēž mežma-
lā kādu dienu? Varbūt man izdotos viņu izglābt? 
Lode netrāpītu, bērniem būtu tēvs, bet man — abi 
vectēvi. Streļķis un leģionārs. Viņi varētu satikties 
viesībās un kopīgi kaut ko uzdziedāt vai nospēlēt.

Savukārt, ja turpat pamanītu skolas bijušo «vo-
jenruku»2 Aleksandru Fjodoroviču, tad viņš man 
drusku dabūtu trūkties. 1989. gadā lepni stāstī-
ja, ka kara laikā «над Елгавой летал и по врагу 
стрелял»3. Laikam tā arī neapjēdza, ka atrodas ie-
karotā zemē un viņa pastāstos spiesti klausīties 
«ienaidnieku» pēcteči. Man pēc tās stundas bija 
reāli draņķīgi ap dūšu, un kā gan citādi, ja, iespē-
jams, uz skolotāju istabu nupat aizgāja vectēva 
slepkava. Ko es varētu izdarīt? Piemēram, uzras-
ties tajā lidmašīnā un iebļaut Aleksandram Fjodo-
rovičam ausī, lai, pirmkārt, nešauj uz cilvēkiem tur 
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1 Atsauce uz ASV kosmosa 
kuģa Apollo-13 1970. gada 13. 
aprīļa ziņojumu Hjūstonas 
bāzei par traucējumiem kuģa 
elektrības sistēmā. Teiciens 
vēlāk folklorizējās. 
2 Vojenruks — militārās 
mācības skolotājs Padomju 
Savienībā.
3 Lidoja virs Jelgavas un šāva 
uz ienaidnieku.
4 Precīzi netulkojama norāde, 
kādā virzienā doties.
5 «Miesas krekls» ir savulaik 
lietots apzīmējums 
apakškreklam, kuru vilka «pie 
miesas». 30. gadu cilvēks par 
tādu uzskatītu mūsdienu 
T-kreklu un visas tā variācijas.

Inese Dreimaneproza Ko vēsturnieki jums nestāsta

lejā, un, otrkārt, lai neiedomājas pēc kara šeit ie-
sēsties. Kraties uz dzimto sādžu, ехай на хуй4, galu 
galā!

Ja labi padomā, varētu vēl daudz ko mēģināt 
saglābt. Iekrāmēt Šustinam pa pauri ar ko smagu 
un saplēst tos slepkavību sarakstus. Jaunus rak- 
stīt vairs laika nepietiktu. Cietumsargiem varētu 
pateikt: veči, «pie Valmieras» nav nekādu vācu di-
versantu, čekisti grib tikt no jums vaļā, lai nebūtu 
liecinieku. Tāpēc jūs sūta projām ar «uzdevumu». 
Viņi sarīkos slaktiņu, šaus cilvēkus tepat, pagal-
mā! Taisiet kameras vaļā, laidiet viņus ārā, bet paši 
žmiedziet čekistus nost. Neļaujiet viņiem neko iz-
darīt. Šie aizlaidīsies, bet jūs dabūsit atbildēt, ja tik-
sit vāciešiem nagos, un nekas patīkams tas nebūs. 
Varat man ticēt.

Satiktu kapteini Liepaci un nobrīdinātu, lai ne-
iet pie mežsarga Radziņa. Viņš ir savervēts, kap-
tein, piežmiegts pie sienas, un šaus virsū, tikko tu 
ieiesi mājā. Nē, viņš negrib, pārdzīvo, tak kur lik-
ties? Baidās par savu mazo meitēnu, kuru čekis-
ti sola iespundēt Krievijas bērnunamā pēc paša 
arestēšanas. Kaptein, viss nav zaudēts. Mēģini tikt 
līdz Madonas apriņķim un sameklē turienes me-
žos «Panu». Viņš tur ir kopā ar vēl diviem, un gan 
jau tev arī vieta atradīsies. Jums jānoturas daži 
gadi, un tad, rau, pats čekas priekšnieks Vēvers 
rakstīs žēlabainu vēstulīti un lūgsies, lai nākat bei-
dzot no meža ārā.

Varētu vēl šur tur aiziet, apsēsties uz gultas 
malas, pamodināt un pateikt, lai agrāko paziņu, 

to komersantu-nekomersantu, pasūta uz poda 
un neielaižas nekādās darīšanās. Tās ir lamatas, 
draugs. Ja tu šajā šaizē iepīsies, nonāksi aiz restēm 
un vēl pēc dažiem gadiem nomirsi Krievijas lāģerī. 
Un vispār — taisies ka tiec no šejienes projām! Tev 
vēl ir iespēja aizlaisties uz fāterlandi. Ak, tev Hit-
lera režīms lāgā nepatīk? Atvaino, bet pelagra tev 
vēl mazāk patiks. Kas tā tāda, noskaidrosi Dancigā. 
Gan jau tur kāda medicīnas enciklopēdija būs at-
rodama. Bet tagad celies augšā un sāc kaut ko darīt 
savā labā! Nē, es neesmu spoks, vari pat aptaustīt. 
Kniebt gan nevajag. Sev ieknieb, ja domā, ka vēl 
sapņus redzi.

Bet tu, Herbert, nepinies ar valsts drošības pār-
valdi. Tu atsēdēsi, bet citi, kurus iegāzīsi, mājās 
vairs nekad neatgriezīsies. Man ir apnicis skaitīt 
līķus… Kārli, pie drēbnieka iet nedrīkst — tur tevi 
gaida saindēts liķieris un slēpnis. Boļeslavs, kaut 
arī no skata tīri smuks, nekādu laimi tev, Alma, ne-
atnesīs. Tu pastāvīgi būsi viena, jo viņš sēdēs cie-
tumā. Padomju paradīze nevilksies ilgi, Boļeks tevi 
atstās ar diviem bērniem, jo sāksies jauns karš. Bet 
to, ka jūs abi būsit strādājuši Jelgavas čekā, cilvēki 
neaizmirsīs. Ja tagad aiziesi uz randiņu, tev nāksies 
pakārties Termiņcietumā. Nē, es nezinu, kur paliks 
abi jūsu bērni. Nav dokumentu. 

Kad izstāstīju labam paziņam par to, ka man 
piedāvāja paceļot laikā, un pateicu, ka varētu vis-
maz ko labu izdarīt, viņš nebija īpaši sajūsmināts. 
Paga, paga! Ikviens izmainīts pagātnes notikums 
var radīt neparedzamas sekas, un kas zina, varbūt 
mēs paši tad te nemaz nestāvēsim. Tā var izraisīt 
sazin kādu lavīnu nedaudz pārnestā nozīmē.

Mans paziņa ir saprātīgs cilvēks un, iespējams, 
runāja baltu, faktoloģisku patiesību. Tomēr es īsti 
nespēju viņam piekrist. Kāds ļaunums celtos no 
tā, ka mans vectēvs atgrieztos no kara? Vai tiešām 
no Centrālcietuma dzīvi iznākuši 99 cilvēki spē-
tu apdraudēt mūsu iespējas ierasties pasaulē? Ne-
daudz mazāk traģēdiju, sāpju un zaudējumu — vai 
tas nebūtu tikai lieliski?

Un tad kādreiz manās rokās nonāktu atmiņu 
grāmata vai manuskripts, kurā būtu teikts, ka au-
tors savulaik piedzīvojis ko pavisam neticamu. Sa-
ticis spoku, no rīta pie spoguļa matus ķemmējot. 
Spoks bijis vīriešu biksēs un raibā, tādā kā miesas 
kreklā5 ģērbusies sieviete, kura pateikusi, lai viņš 
šodien no mājas ārā neiet, bet, ja kāds atnāk, tad 
lai durvis vaļā never. Ja neklausīs, tad klāsies plāni 
— cietums draud un nelabs gals. Atnākusi no nā-
kotnes pabrīdināt. Pārkrustījies, bet spoks nekur 
nav pazudis, kamēr nesaņēmis apsolījumu, ka vi-
sam teiktajam tiks paklausīts. Tad laikam noģībis. 
Atžirdzis, ieraudzījis uz sienas ar sarkanu uzšņāp-
tu uzrakstu: «Termorektālā kriptoanalīze.» Ko tas 
nozīmē, nav spējis iedomāties, bet kopš tās die-
nas atmetis pusi veco niķu un nav vairs nevienam 
«labvēlim» ticējis. Visādi turpmākajos gados gājis, 
taču dzīvs palicis gan, paldies Dievam!

Un es kā vēsturniece jums nekad nestāstīšu, ka 
pati biju tas spoks un man izdevās! Ê

Ilustrācija —  
Anna Zvaigzne
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Veļu laika viducī, kad laiks aizskrien kā mūžī-
ga, pelēcīga pievakare, Ģirts mūsmājās aizmirsa 
šalli. Nebija jau pirmā reize, kad Ģirts ko aizmirst, 
visādi bija gadījies. Bet šoreiz – gaumīga, pelēka 
šalle ar mazām podziņām, acīmredzami itin silta, 
kā šķita – no kašmira. Varbūt braukusi tālus ce-
ļus, jo Ģirts ir tāds pasaules klaidonis – te viņš ir 
Vācijā, te Ķīnā, te štatos, te Sāremā. Un šallei pie-
mīt savāds svešu pilsētu vakaru siltums un tējnīcu 
omulība. 

Nolemju aplikt Ģirta šalli šodien pat, jo tūlīt sa-
tikšu Regīnu. Regīna, karaliene, tik daudzos vār-
dos saukta, bet liktenīgi izdomāta – vai varbūt 
paša Dieva Kunga ielikta manā prātā kopš radī-
šanas brīža. Mainījusi formu kā mītu un pasaku 
varone, bet varbūt tikai manā prātā, tam mulsi 
cenšoties izpatikt Radītāja plāniem un atkārto-
ti iesprūstot sevī. Tādas īstas Regīnas nemaz nav, 
ir tikai manu atmiņu formas, kam nav pienākuma 
atbilst realitātei. Ak, prātiņ, nāc mājās, riņķade-
ja pēc jēgas, reveļu reveļiem, kā viduslaiku aktie-
ru rūpīgi iestudētajos priekšnesumos. Kūlenis-
kā jēga, es pie sevis ironiski nosmejos, aizslēdzot 
durvis. Kūleniskā Dieva griba – pašas velta, pašas 
celta, pašas izprātota, šķība un greiza kā gadu gaitā 
savērpusies svētceļnieka kūja. 

Ar veselo saprātu būtu grūti paskaidrot, kāpēc 
pēkšņi piekritu ar viņu satikties pēc tik ilgiem klu-
suma gadiem. Kādas savpatas pienākuma sajūtas 
dēļ. Varbūt tāpēc, ka šķita – mani moka jautājumi, 
uz kuriem nepieciešamas atbildes, un Regīnai tās 
noteikti ir zināmas. Bet varbūt manis dievišķota-
jā universā karaliene Regīna spokojas kā vienota, 
mūžīga esamība, kas ik gadsimtu izvēlas vienu ap-
sēsto – citkārt kādu izcilu dāņu teologu, bet savu-
reiz nelaimīgā kārts iekrīt arī pavisam ikdienišķam 

personāžam kā man. Varbūt tāpēc, ka, radiniekiem 
atstājot māju, parasti uznāk tāda sentimentāla 
vientulības sajūta. Bet varbūt lēmumam satikties 
ir tīri psiholoģiski, nevis universāli cēloņi – Regī-
na izvēlējās savu ceļu, un es astoņus garus gadus 
cietu, cietu kā īstena katoļu svētā un ar labiem pa-
nākumiem. Izdzīvoju veselu ļaunuma anatomiju, 
gana precīzi atbilstot kristiešu iecienītajam citā-
tam – ja nesadziedēsi savas rētas, liesi asinis pār 
tiem, kuri nav tās cirtuši.  

Un man gribējās viņai pajautāt par tiem, kuri rē-
tas nav cirtuši.

Kāpēc gribējās pajautāt? Es taču nezinu.  
Tāpēc, ka mana pašatteikšanās nebija bezgalīga. 

Velns, suns, zirgs droši vien zina, kāpēc. 
Izejot no mājām, es uzreiz stulbā veidā samež-

ģīju potīti. Kliboju vien tālāk – visdrīzāk, nees-
mu pieradusi pie jaunajiem ziemas zābakiem –, 
bet vienlaikus cenšos sevi mānīgi pārliecināt, ka 
mīkstā šalle mani galvaspilsētas ielās pasargās. 
Arī no tikšanās ar pārāk daudziem nezināmajiem. 
Nav jau tā, ka Rīgas ielām būtu kāda noteikta vai-
na, tomēr tajās rotē pārāk daudz cilvēku, kas kopā 
teju svētī cits citam virsū triekšanās rituālu. Atprā-
totāju pilsēta, tā mēs ar Ģirtu tevi saucam, Rīga, 
mana Rīga, zelta bezdelīga. Cik te vairs no Ārona 
darinātā teļa zelta, cik no Čaka bezdelīgas – tās 
manāmas tikai retumis, ja izdodas pietiekami aug-
stu uzrāpties. Nu, ja gribi redzēt brīvību, tad rau-
sies augšup. Mozus taču arī bija spiests kāpt kalnā, 
lai ieskaidrotu savai tautai, kas ir kas. Turklāt div-
reiz pēc kārtas.  

Nezinu, vai pie vainas klupiens vai neierastā šal-
le, bet, jo tālāk eju, jo mazsvarīgāki šķiet ar Regīnu 
pārspriežamie jautājumi. Mazsvarīgi, jo laikam uz 
mirkli tomēr esmu pieskārusies bezgalībai vismaz 
atsakoties, vismaz noliegumā. Mazsvarīgi, jo, gro-
zies kā gribi, likteni psiholoģizēt neizdosies. Cits 
pēc cita man virsū triecas cilvēki, kuru laiks ir tik 
piepildīts ar svarīgo, ka tiek izsmelts vienā elpas 
vilcienā. Ar psiholoģizēti svarīgo, ar apzināti sva-
rīgo, ar svarīgo, kurš, briestot savā nenovēršamībā, 
aiz svarīguma pats ir apklājies ar zelta putekļiem. 
Ap dieviem vairs nepulcējas ne cilvēki, ne lietas, 
un laiks iet pats, neatkarīgi no mana prāta rēgiem 
– laiks ir apputējis, nespodrs un tukšs katra paš-
svarīgumā. Manu acu priekšā ikviena pretimnācē-
ja laiks iztukšojas aiz lielas nozīmības, un neviens 
– ne es, ne mans laiks – šo nepanesamo tukšumu 
vairs pat neapzinās. Un – kur trūkst laika, trūkst arī 
esamības, kur trūkst esamības, nav arī tās trūkuma. 

Bet es turpinu ceļu cauri pelēkajiem, bruģēta-
jiem un mēmajiem parkiem, turpinu iet pretī tai, 
kuru neuzaicināju dalīt savu likteni ar manējo, un 
soli pa solim gaita kļūst aizvien smagāka. Šis ir arī 
mans laiks. Tik tukšs un tik trūcīgs, un svarīguma 
acumirkļa smēlums nav svešs arī man. Šajā laikā 
nav iespējams pamanīt nedz putekļus, kas ceļas no 
sasistajām bauslības plāksnēm, nedz tos, kas pali-
ka pāri no zelta teļa, lai, sajaukti ar ūdeni, tiktu iz-
dzirdīti tā pielūdzējiem. Zelta putekļi spīd, tie ap-

Ilze Jansone
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Ilze Jansoneproza Ģirts aizmirsa šalli

žilbina un ieelpoti aizdambē plaušas. Nevar būt ne 
runas par ticības kustību, par cerību, par slimību 
uz nāvi, par nenokārtotiem parādiem, jo viss ir jau 
izsmelts pirms rašanās, neļaujoties savu trūkumu 
apzināties. Vai zem manu zābaku zolēm ir pamats, 
uz kā balstīties, pamats, kurā iesakņoties un stā-
vēt? Es pat nezinu, vai šim pamata trūkumam ie-
spējams kas pretējs. 

Tik tukšs, tik trūcīgs. 
Un, ja kāds kādreiz vispār, kas gan man būtu 

iedevis pamatu? Mozus? Vai varbūt bezdelīgas? 
Putni, kuri Atprātotāju pilsētā jau gandrīz izzudu-
ši? Vai varbūt teļi, kas pēc būtības nelido? 

Apstājos pārlieku sakoptā, neizteiksmīgā parka 
vidū un cenšos sastapt ko vairāk par neapzinātu 
trūkumu. Cenšos ieraudzīt viņu vaigā – varbūt 
pirkstos izberzēta vērdiņa spožumā, zem nāves 
melnās kapuces ieslēgtā, varbūt bada izģiltinātā, 
varbūt apzeltītos ikonas vaibstos vai teļa trulajā 
purnā apslēptā, bet vaigā. Aci pret aci, roku pret 
roku, kāju pret kāju, es aicinu trūkumu, bet viņš 
neatbild. Varbūt izgriezta mēle, kā pienākas ķece-
riem, kā pienācās de Sadam. 

Domāju, ka varētu satikt Regīnu tāpat vien, kā 
satiekas draugi un paziņas. Iedzert piparmētru 
tēju omulīgā kafejnīcā, kuru pieskandina džezs, 
un tāpat vien arī parunāt – par ko? – par trūkumu 
un pamatu, no kura nekas nav atkarīgs, par pama-
tu, kurā negrimst kājas un viss tiek iztērēts? Vai 
varbūt par jautājumiem, kuru vienīgā jēga ir tajā, 
ka tie vēl nav uzdoti? Vai arī – par mūsu tiesībām 
būt apsēstām, par mūsu tiesībām redzēties vēlreiz 
uz atvadām un izlikties, ka neapzināmies to trū-
kumu? 

Mēs apsēstos viena otrai pretī, pasūtītu pipar-
mētru vai «zaļo ar jasmīniem» kanniņā, ielietu to 
savā tasītē. Uz manas būtu rakstīts «Dzīve ir spēle 
– spēlē to!», bet uz viņas – «Nepalaid garām savu 
laimi!». Tad mēs runātu viena par otras sasniegu-
miem un turpmākajiem mērķiem. Bārstītu jokus – 
protams, kā gan bez jokiem! – un tad secinātu, ka 
tie kļuvuši rūgti, ka smieties varam tikai katra par 
saviem. Jo viena pasaule ir tik tukša, bet otra tik 
tāla un pārpildīta, ka tajā gluži kā svešinieku sejās 
trūkums nav jūtams. Viena kā elpas vilciens, otra 
kā cigarešu rauta dvaša, pa stāvām kāpnēm rāpjo-
ties septītajās debesīs. Mēs jokotu, iztēlojoties, ka 
staigājam pa dzīvi uz galvas, taču tā visa būtu mā-
nīšanās. Par manu trūkumu un Regīnas pārsātinā-
jumu. Un vai mēs izvilktu dzīves gudrību no pa-
radoksa, kā zirneklis izvelk no sevis pavedienu, lai 
uzaustu paša mājas, kur neuzmanīgiem lidoņiem 
uzglūn droša nāve?

Nē. 
Šai mirklī es atsēstos uz auksta, novembra pir-

majā salā sastinguša soliņa. Esmu siltāka par soliņa 
dēļiem, pēc manis uz tiem paliks mitrs pleķis, dzī-
vības nospiedums. Kā zīme, kā sliede, ko būšu spē-
jusi atstāt pēc sevis vismaz līdz pirmajam sniegam. 

Kā manas slimības vēsture, kas apzīmēs...  
Tukšo vietu, kas esmu bijusi. Vietu, kas aptvēru-

si visas manas sejas, kuras tieši tai brīdī, kad saldē-
ju pēcpusi uz dēļiem, skrien cauri manam prātam 
(jā, kam tieši?).  

Visas šīs sejas ir manas. 
Manas sejas, kas atstātas baznīcās, aulās, zālēs, 

pasaules pilsētās, gultās, automašīnās, dzīvokļos, 
ģimenes Ziemassvētkos, visas sejas ir pazīstamas, 
visas – zināmas, visas – pretinieki. Kāds dāņu gud-
rinieks tika rakstījis, ka cīnīties pret visu pasauli ir 
mierinājums, bet cīnīties pašam ar sevi – šausmīgi. 

Un arī staigāt pa dzīvi uz galvas ir šausmīgi. Vai 
komiski. Uz soliņa sēdot, ar skatienu aizvien urb-
jos līdzcilvēku sejās – tur nekā nav, ne piepildīju-
ma, ne tukšuma, tikai daži apņēmīgi mērķi, pāris 
raižu, pāris pamatu bez saknēm, pāris atmiņu par 
bezdelīgu atspulgiem un visi pravieši, kuri dzīvo-
juši pirms Kristus. 

Nu, un, piemēram, Henriks pie mums reiz aiz-
mirsa cepuri. Tā joprojām kaut kur glabājas, jo viņš 
mūs vairs nav apciemojis. Droši vien aizmirsis, ka 
viņam bija tāda zila, adīta mice, tāpat kā man iz-
skrējis no prāta, kurā plauktā to nobāzu. Un, lūk, 
mūsu daudzdzīvokļu nama kāpnēs kāds aizmirsis 
melnu kurpju pāri. Starp trešo un otro stāvu tās 
stāv, noliktas glīti viena otrai blakus, disciplinētas 
kā divi no dienesta atstādināti esesieši. 

Henrika cepure un četrdesmit trešā izmēra ese-
sieši man ir un paliks vienaldzīgi, bet Ģirta šalle 
silda tā, kā māju piesilda kamīns. Šalle droši vien 
atvesta no kāda ārzemju komandējuma, sauc atpa-
kaļ mājās, apvijas ap kaklu kā «jā» teikšana dzīvei, 
nevis izbalējušam priekšstatam par pagātnes rēgu, 
kura laika svarīgums un pārsātinājums gadsim-
tiem ilgi runājis ar mani, kustoties rūpīgi pulēta-
jām lūpām zelta teļa purnā. 

Ir dienas, kad trūkums, ko manī ielicis Radītājs, 
paslēpjas pelēkā kašmira šallē ar podziņām un tur 
guļ, siltumā saritinājies kā kaķis zem segas, līdz 
pieskaras vien ar ūsas galiņu, bet gana negaidīti un 
stipri, un tad metas skrējienā atpakaļ tur, kur pie-
deras. 

Pat nemanu, pa kuru laiku esmu pielēkusi no 
aukstā soliņa, neatstājusi tajā savu slimības vēs-
turi; pat nemanu, kā esmu paskrējusi garām mel-
no kurpju pārim un patvērusies aiz sava dzīvok-
ļa durvīm. Mājās valda tukšums, tās ir klusas, 
aukstas, tās ir pasaules nakts un trūkuma pār-
ņemtas. 

Piespiežu Ģirta silto šalli tuvāk pie sava kak-
la, jūtu, kā tajā pulsē viss, kas manī gribējis palikt 
dzīvs. Alkas staigāt pa dzīvi uz galvas. Sejas – kat-
ra no tām ir manas avatāras trūkums un nākamās 
iznīcība, un kas par to, ja tas ir mans «jā» klātesa-
mībai. Ārpus laika, trūkuma un eksistences. Ne-
izsmelts elpas vilciens, kas ietiecas bezgalībā. Sli-
mība, kuru tā arī neatstāju uz apsalušā soliņa, bet 
nēsāju visur līdzi, ieēdušos ādā kā ogļu – un ne 
vairs zelta – putekļus. 

Nevaru būt mierā, nekad nepalikšu mierā, jo šajā 
pulsācijā, šajā kašmira ieskautajā siltumā, slimībā 
un trūkuma klātesamībā ir visa mana dzīve. Ê
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No vecas metāla kārbas izbērtās kumelīšu 

mīkstās galvas zem karstā ūdens uzbriest un iz-
plata pa šauro virtuvi zāļainu smaku, kas tik līdzī-
ga svilstošu matu smirdoņai. Pāris ledus klucīšu 
pa virsu. Kamēr uzlējums dziest, viņš dzīvojama-
jā istabā ieslēdz TV. Pēc pāris klikšķiem izdodas 
atrast piemērotu ziņu kanālu: gana pievilcīga 
diktore kaut ko buldurē gana nesaprotamā mēlē. 
Atpakaļ virtuvē. Pagatavotais virums garšo tikpat 
svešādi, kā smaržo. Turklāt pat tik remdens pie-
skāriens savainotajām smaganām ir kā šņirksts ar 
smilšpapīru. Uz viņa krūzes sāniem uzmālētais 
rozā ponijs uzmundrinoši smaida. Šo servīzi uz 
viņu kāzām dāvinājusi Irēnas māsa. Bet astoņus 
gadus vēlāk, kad uzkrātie kopīpašumi tika dalī-
ti, šis dīvainā kārtā praktiski nelietotais, ar koši 
ņirdzošiem pārnadžiem dekorētais trauku kom-
plekts trīsdesmit sešām personām palika Klāva 
rokās. Veiksmīgs ķēriens! Irēna savukārt paturē-
ja, nu... 

— Paldies, ka pārvedi viņu tik laikus, — Irēna 
sagaida viņu un Tomu jau durvīs. Viņa jau ir rī-
tasvārkos, taču vēl sakārtotiem matiem un neno-
ņemtu kosmētiku: milzīgi skropstu rāmji ap tik 
pazīstamajām melleņkrāsas acīm.

— Jā, mazais izskatījās mazliet samiegojies, — 
uz īsu brīdi apjucis, viņš nodur skatienu un ie-
stumj Tomu mātes rokās. Taču tā nav taisnība: 
filmai beidzoties, Klāvs vienkārši nespēja iedo-
māties, kurp lai Tomu vēl aizved.

— Dzersi kafiju? — viņa bijusī sieva mehāniski 
jautā, kā jau katru otrdienas vakaru.

— Protams, — viņš tikpat ierasti piekrīt un seko 
Irēnai caur savas bijušās mājas gaiteņiem, cenšo-
ties izlikties tos nepazīstam.

— Sveiks, Klāv! — Markus noliek avīzi malā un 
pieceļas sasveicināties.

— Sveiks, namatēv, — Klāvs skaļi atsaka un pa-

spiež viņa roku. — Kā tava slēpošana? Izskaties 
lekni iededzis.

— Mazliet pievīla laiks, citādi nebija ne vainas, 
— dzīvespriecīgi atbild burkānu krāsā ietonētais 
Markus.

— Labāk ielej viņam kafiju, dārgais! — iejaucas 
Irēna. — Tom, ko tu dzersi? Mark, ļausim viņiem 
vēl kādu laiku divatā.

Viņa satver savu Marku aiz rokas un izved no 
virtuves. Cik gan droši un nepiespiesti Irēna jau 
māk Marku vadīt, lai gan kopā mazāk par gadu… 
Ja Markus būtu ledusskapis, vēl pat garantijas 
termiņš nebūtu galā. Klāvs labprāt iztēlojas, ka 
kaut kur zem gultas Irēna vēl glabā oriģinālā ie-
pakojuma kartona kastes un putuplastu, lai, ja 
nu kas, varētu atdot veikalā… 

Toms, ceļgalus pie krūtīm pievilcis, tup uz ķeb-
ļa pie loga. Sulas glāze uz galda viņam pretī, sa-
vukārt Klāva malā stāv verdošās kafijas krūze. 
Logā Tomam aiz muguras līgojas biezi saaugusī 
kļava. Brīžiem tumšajā rūtī aizķeras arī neskaidri 
atspulgi no viesistabas, kur skan Irēnas un Mar-
kus balsis. Toma seja: puika raugās vienā punktā 
kaut kur pie izlietnes, un Klāvs pieķer sevi mek-
lējam zēna vaibstos mazāko līdzību ar māti. Taču 
strupais deguns un uz augšu uzliektās uzacis, un 
bedrīte zodā... Nē, Toms viscaur ir atsities pašā 
Klāvā. Un lepnais tēvs nu lai gudro, vai tā ir laba 
vai slikta ziņa... Tērpts tumšās biksēs un kokvil-
nas kreklā ar garām piedurknēm, Toms izskatās 
pēc samazinātas pieauguša cilvēka kopijas: tad 
jau Markus ar viņa mūžīgajiem trakajiem hava-
jiešu krekliem vairāk atgādina bērnu.

— Filma bija jauka, ne, Tom?
Un, atbildi nesaņēmis, Klāvs pats pamāj ar gal-

vu. Viņš būtu varējis iedomāties, ka Toms jau iz-
audzis no šīs multenes mērķauditorijas. 

— Man prieks, ka tev patika, mazais... Nākam-
nedēļ varēsim atkārtot, ne?

Aiz loga, vēja brāzmas sapurināta, atkal lokās 
kļava. Bet viesistabā skan Irēnas smiekli...

— Kā tev iet pa skolu? — Klāvs jautā uzsvēr-
ti skaļi. — Mamma teica, tev esot ķēriens uz va-
lodām, tā? Cik tu jau māki šobrīd, divas, trīs? — 
viņš vaicā.

— Kura tev padodas vislabāk? — viņš interesē-
jas.

— Gribētu arī uz ārzemēm kādu dienu? — viņš 
piedāvā.

— Jā, šobrīd visi ir kā traki uz tām valodām, — 
viņš piekrīt…

Viņš mēģina iztēloties savu dēlu runājam sve-
šā mēlē. Kādā no tām dīvainajām, čalojošajām 
Āzijas valodām… Vai varbūt lauztajā, gārdzoša-
jā arābu valodā, ko dzird amerikāņu kara filmās, 
ko viņš dažreiz uzslēdz pēc pusnakts, kad nevar 
aizmigt… 

— Nē, Tom. Tas tiešām izklausās ļoti vareni. 
Jauki. Turēšu par tevi īkšķus.

Viesistabā Markus laikam pasaka vēl ko atjau-
tīgu, jo Irēna smejas atkal. Un viņas balss dzirkstī 

Jānis Timošenko

Zobi
Stāsts
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gluži kā pirms divpadsmit gadiem, kad Klāvs to 
dzirdēja pirmo reizi.

Viņš paceļ krūzi un...
— Nolādēts!
Toms saraujas.
— Nol... Piedod, mazais! Vienkārši applaucējos.
Klāvs pieceļas un sameklē trauku lupatu, cen-

šas izspļauto un izlieto kafiju saslaucīt, taču brū-
nais šķidrums jau uzsūcies galdautā.

— Jums te viss kārtībā? — virtuvē iesteidzas Irē-
na.

— Jā, jā. Viltus trauksme, — viņš nomurmina 
caur sāpēm apdedzinātajā mutē. — Piedod par 
galdautu, es mazliet sacūkojos.

— Nesatraucies par to. Markus sen man apso-
lījis jaunus.

— Tad jau viss tiešām kārtībā, — Klāvs novelk.
Irēna apsēžas Tomam blakus un apliek roku 

dēlam ap pleciem.
— Tev šodien bija jautri ar tēti, tīģeri?
Toms, abām rokām turot savu sulas glāzi, pa-

māj.
Un tad viņa to izdara. Šī neapzinātā kustība, 

ko viņa veic reizēs, kad īstenībā, Klāvs zina, Irēna 
jūtas nedroši… kustība, kas tik postoši iedarbo-
jas uz visiem viņas tuvumā esošajiem vīriešiem... 
Irēna paver lūpas, un viņas mēle pārslīd pāri zo-
biem. Tikai īss mirklis. Bet cik sen viņš nav to pie-
dzīvojis... Un cik rūgti gan tas šoreiz izskan.

— Irēn?
— Jā?
— Nekas... Vienkārši gribēju pateikt, ka tu šo-

dien jauki izskaties.
Viņa acīmredzami samulst.
— Paldies, Klāv! Tu arī.
Viņa apklust. Klāvam vairs nav, ko piebilst šai 

lieliski pārdomātajai sarunai. Lielā kļava tagad 
šūpojas tieši aiz Irēnas muguras. It kā cenzdamās 
aizsniegties, pieskarties...

Lielo krūzi viņš iztukšo dažos malkos — katrs 
mutē raisa arvien lielākas sāpes. It kā kafija kļūtu 
arvien karstāka. Uz beigām šķiet, ka viņš tempj 
izkausētu metālu.

Otrdienu vakaros — Toma vakaros — Klāvs vis-
vairāk ienīst to, ka neizbēgami ir atpakaļ savā 
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dzīvoklī jau pirms deviņiem. Citās dienās var il-
gāk aizkavēties darbā. Varbūt pielauzt kādu ko-
lēģi kopējam gājienam uz bāru. Brīvdienās, ja 
paliek galīgi šķērmi, vienmēr var sazvanīt Dori-
ju — arī trīsdesmitgadīgu šķirteni, ar kuru Klāvs 
dažreiz iziet vakariņās vai, retāk, izbrauc no pil-
sētas. Bet otrdienās...

Istabā diktores nomierinošo tērzēšanu nomai-
na reklāmas pauze. Viņš padodas un iztukšo ku-
melīšu uzlējuma viras atliekas izlietnē. Kā kaut 
ko tādu vispār iespējams dzert?

Viņš izņem no ledusskapja ruma pudeli un 
mazliet ielej no tās rozā ponijkrūzē. Pēc alkoho-
la pirmā piedūriena applaucētajām smaganām 
Klāvs sāpēs gandrīz iekaucas... Toties galvā viss 
noskaidrojas. Viņš šovakar ir vienkārši noguris. 
Pārāk noguris... Pēc trešā un ceturtā malka sāpes 
mutē ir noplakušas. Iekšā arī viss paliek omulīgi 
nejutīgs. Nolicis tukšo krūzi izlietnē blakus di-
vām citām (ja vajadzēs, viņš varēs izmantot vēl 
trīsdesmit trīs tādas pašas krūzes), Klāvs paķer 
pudeli līdzi uz istabu. Televizoru izslēdzis, no-
velk drēbes un samet tās gultas malā. Par laimi, 
no rīta pietika prāta guļvietu nesaklāt. Tagad ma-
zāk darba. Atliek vēl vannasistaba.

Zem basām pēdām aukstas flīzes. Acīs sāpīgi 
dzeļ spožā gaisma. Viņš stāv spoguļa priekšā un 
piesardzīgi paver muti.

Smaganas ap priekšzobiem ir uztūkušas, un no 
zobu somiņām sūcas kečupa krāsas asinis. Bet 
apakšā, aiz kreisā ilkņa, uzmeties pelēks pūslītis 
un kā rīsu graudiņš iedūries smaganā, apvilcies 
ar ādu, iekaisis... Klāvs uzmanīgi to pabaksta ar 
mēles galiņu: nesāp. Pieskaras ar pirkstu: pūslītis 
šķiet pilns ar šķidrumu. Droši vien nekas traks, 
viņš nospriež, atgriež ūdens krānu un izspiež 
pastu uz zobu birstes sariem. Varbūt nav tā gud-
rākā rīcība, ņemot vērā smaganu stāvokli. Taču 
izvēles nav. Stingrs lēmums, kas pieņemts uzreiz 
pēc šķiršanās. Viņš drīkst no rīta nesaklāt gultu. 
Nenomazgāt traukus. Varbūt pat uzvilkt nesvai-
gu kreklu. Taču neskūšanās un zobu netīrīšana ir 
robežšķirtnes ceļā uz neatgriezenisku pagrimu-
mu, un tās viņš apņēmies nekad nešķērsot. Ievil-
cis elpu, apļo birsti pa zobiem, sākumā pēc iespē-
jas tālāk no iekaisušajām vietām.

Viņa zobi arī veselā stāvoklī nebija nekas īpašs. 
Mazliet iedzelteni, mazliet nelīdzeni — noteikti 
ne Holivudas smaids. Irēnas zobi gan allaž bijuši 
patiesi žilbinoši, sevišķi pirms Toma piedzimša-
nas: tik balti, ka izskatījās pat neīsti. Kad Irēna 
smaidīja, viņas piemīlīgā, tomēr ne gluži satrie-
cošā seja pārvērtās. Viņa kļuva par pasaku prin-
cesi. Par dāmu romānu karalieni... Melleņkrāsas 
acīs iegriezās tumši atvari... Un, kad viņas mēle 
tā pārslīdēja zobiem pāri... Klāvā it kā pārtrū-
ka nospriegota stīga. It kā pajuktu mugurkaula 
skriemeļi...

Nez, vai arī Markus tā jūtas?
Viņš attopas, bružājot zobus un ap tiem eso-

šo miesu ar visu spēku, cietie birstes sari atstāj 

iekaisušajās smaganās baltas rievas, un pār lūpu 
izlietnē pil asinis. Nolādēts, viņš nomurmina, ie-
met zobbirsti glāzē, izskalo muti ar aukstu ūdeni 
un atgriežas istabā.

Palīdis zem segas, izslēdz gaismu un jau tumsā 
atskrūvē ruma pudeli, un pieliek to pie lūpām. 
Lai gruzdošās sāpes noskalotu kuņģī, šoreiz va-
jag krietni vairāk malku.

Pirmo reizi tonakt viņš pamostas no briesmī-
gas vajadzības uz tualeti: urīnpūslis uzblīdis un 
izvēlies pa visu gultu, apspīlē viņa ķermeni, un 
šķiet, ka tūlīt pārsprāgs. Apkārt ir pilnīga tumsa, 
droši vien pāri pusnaktij. Galva ir skaidra, bet, 
kā viņš pārliecinās, ķermenis atsakās pakļauties. 
Gaiss, gultas palagi, viņa paša āda dvako pēc al-
kohola. Ceļamies, Klāv, ceļamies, viņš murmina. 
Dieva dēļ, ceļamies. Citādi skūšanās un zobu tī-
rīšanas politika liksies mazliet novecojusi drau-
došā lielā nesmukuma priekšā. Tā, labi, kājas ir 
pāri gultas malai. Tagad ceļamies, tā, ļoti labi, 
pieturies pie gultas, tagad pie sienas, ja vajag. Ta-
gad kreisā... un labā. Kreisā. Un labā... Atver dur-
vis... Pacel vāku... Kāds malacis, viņš sapriecājas. 
Mazliet kontroles, neliela piestrādāšana pie se-
vis, un viss vairs neliekas nemaz tik dramatiski, 
ne? Katastrofu veiksmīgi novērsis, viņš pat sa-
meklē tumsā ceļu līdz vannasistabas izlietnei un 
nomazgā rokas.

Un dažus soļus tālāk ar visu spēku, ar visiem 
sava ķermeņa astoņdesmit kilogramiem tumsā 
ietriecas durvju stenderē — ar žokli pa priekšu.

Melns gar acīm — ja vien istabā jau tā nebū-
tu tumšs... Kā viņš vispār noturas kājās? Bet tie-
ši pretēji — sāpes liek acumirklī atskurbt. Sāpes 
kā komēta — spožs uzplaiksnījums, un tad gara, 
gruzdoša pēcsajūtas aste… Tās saplēš to nomie-
rinošo pusnemaņas aizsegu, ko saaust šovakar 
nācās tik grūti. Aizklunkurojis līdz gultai, viņš ie-
krīt palagos... un tūdaļ atkal pielec sēdus — elp-
ceļiem pieskārās kaut kas ciets! Klāvs norīstās, 
ieklepojas, cenzdamies bīstamo kriksi dabūt pēc 
iespējas tālāk no rīkles atvēruma, līdz beidzot iz-
spļauj to plaukstā. Pastiepies pēc slēdža, uz mir-
kli ieslēdz un tūdaļ atkal izslēdz sienas lampu. 
Īsā gaismas mirkļa pietiek, lai saprastu, ka sarka-
nu siekalu peļķītē viņa plaukstā guļ izsists zobs.

Ciets un emaljēts, un asiņains pēdējais piliens 
ar divžuburu sakni.

Klāvs atmetas atpakaļ spilvenos. Ļoti skaidri 
viņš pēkšņi atskārš, ka, ja tūlīt pat, nākamo trīs-
desmit sekunžu laikā brīnumainā kārtā neaiz-
migs, tad viņš, pieaudzis vīrietis, nenovēršami 
sāks pinkšķēt...

Asiņainais dzeroklis vēl aizvien ir viņa plauk-
stā, un Klāvs pasteidzas no pretīgā atraduma at-
brīvoties, paglabājot zem spilvena.

Irēna, sasodītā Irēna...
Kāpēc tu dari tā pāri?
Kāpēc tu vienkārši nevarētu šonakt…
Kaut tikai šonakt...

Jānis Timošenkoproza Zobi
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Klāv! Klāv! 
Ar jums viss 
kārtībā? 
Ķirurga 
balss skan 
no gaismas 
pleķa augstu 
virs viņa

Viņu apņem ķepīgā tumsa — Klāvs nu arī pats 
jūtas kā nezvēra mutē, ieslodzīts starp cieši sa-
kļautajiem žokļiem. 

Kas?! Kas notika?
Viņš redzējis briesmīgu sapni.
Tikai tas nav pārtrūcis, acis atverot. Paiet des-

mit sekundes, un tad atkal — šī griezīgā, elektris-
kā skaņa.

Durvju zvans, viņš beidzot saprot. Šoreiz ie-
skatās arī digitālajā pulkstenī uz galda gultai bla-
kus. Četri no rīta. Pirmā un, iespējams, prātīgākā 
doma ir atgriezties gultā, pārvilkt segu pār ausīm 
un nedzirdēt, nedzirdēt...

Taču viņš pieceļas un pieiet pie durvīm: ķer-
menis šoreiz klausa it labi.

— Kas tur ir? — viņš jautā, drudžaini cenšoties 
atcerēties, vai vakarā aizslēdzis slēdzeni. Varbūt 
varētu vēl pagūt?

Tad nospiež rokturi un pavelk durvis uz sevi. 
No vārgi izgaismotās kāpņu telpas ieplūstošais 
aukstums novēloti atgādina, ka drēbes tā arī pa-
likušas samestas gultā.

— Ir... Irēn? K..ko tu šeit dari? — viņš nočukst.
Uz Klāva dzīvokļa sliekšņa stāv viņa bijusī 

sieva. Viņa tērpusies vien gandrīz caurspīdīgā 
naktskreklā, un viņas ķermenis dreb, it kā tam 
cauri plūstu strāva, bet seja... Seja ir sastingusi 
šausmās.

Viņa ienāk, Klāvs aizver durvis. Bet siltāk ne-
kļūst: aukstums plūst no reiz tik pazīstamā sie-
vietes ķermeņa blakus. Pa šauro gaiteni viņa 
aiziet līdz Klāva istabai, līdz viņa gultai, kas iz-
vandīta, sviedros un izlietajā rumā izmirkusi. Vi-
ņas pārbiedētajā sejā, kamēr viņa velk galvai pāri 
savu melnā zīda naktskreklu, kamēr stīvi apguļas 
uz Klāva asinīm notraipītajiem spilveniem, ne-
pakustas ne vaibsts.

II
Viņa apziņa lēnām piesūcas ar lidokaīnu un 

grimst, viņš slīkst stomatoloģiskajā krēslā, viņa 
locekļi izmētāti pa tā atzveltnēm un balstiem. Vai 
jau tirpst? — viņam jautā, skaņa nāk kā caur ūde-
ni. Klāvs tikko pamāj ar galvu. 

 
Šņākoņa otrajā klausules galā. Vai varbūt tā ir 

paša asins duna ausīs?
— Tom? Tas esi tu? Čau, mazais! Klau, es gribē-

ju parunāt ar mammu... Vari viņu pasaukt? Nē? 
Vēl darbā? Nē, nevajag Marku. Nē, nevajag. Būs 
labi, draugs. Nav tik svarīgi. Es pārzvanīšu vēlāk.

Redzes nervus applaucējot, virs viņa uzaususi 
ķirurģiskās lampas gaisma. Māsiņa, kurai pienā-
cās uzlikt viņam aizsargbrilles, ir aizpļāpājusies 
un to aizmirsusi. Narkozes un žilbinošās gaismas 
iedarbībā viņa redzeslauks izbalē: ēnas izšķīst, 
un arvien plakanāki kļūst uzsvārčos tērptie ārstu 
stāvi. Atveriet, lūdzu, muti! Apskatīsimies. 

Atver, Dieva dēļ, atver, viņš domā, pie durvīm 
klauvējot. Spilgta gaisma caur durvju spraugu.

— Klāv?
— Sveiks, Markus!
— Sveiks, sveiks! Vai tad šodien atkal jau ir otr-

diena?
— Mark, lūdzu...
— Es tak tikai āzējos. Gribi satikt Tomu? Nāc 

iekšā, protams.
— Patiesībā es tikai... Es vienīgi gribēju pārlieci-

nāties, vai ar Irēnu viss ir kārtībā.
— Un kam būtu jāatgadās?
— Es... es nezinu. Vakar viņa izskatījās nevesela.
— Viss kārtībā, Klāv. Viņa atnāca no darba 

mazliet nogurusi, tiesa. Tagad viņa guļ... Tad man 
pasaukt Tomu? Varat aiziet līdz parkam vai sal-
dējuma veikalam. Es Irēnai neko neteikšu, apso-
lu, — viņš sazvērnieciski piemiedz aci.

— Paldies. Bet varbūt citu reizi...
— Nu, kā zini, Klāv.

Klāv! Klāv! Ar jums viss kārtībā? Ķirurga balss 
skan no gaismas pleķa augstu virs viņa. Nejūtat 
nelabumu? Reibst galva?

Jā, viņš domā. Nelabums. Tas ir ļoti piemērots 
vārds.

Viss kārtībā, viņš saka un piespiež kā no vates 
veidotās rokas tuvāk sāniem, lai apkārt slīdošā 
medmāsiņa neredzētu tumšos, pēc rauga smako-
jošos sviedru pleķus uz viņa krekla padusēm.

Tikko zvana telefons, viņš metas pie tā kā slī-
cējs pēc glābšanas riņķa.

— Irēn? Irēn!
— Klāv... — viņas balss ir gurda un plakana. — 

Man ar tevi jārunā.
— Protams! Es varu atbraukt pie jums, ja vē-

lies...
— Nē. Es nevēlos neko tādu. Tas, kas notika. Es 

to nesaprotu. Es biju sazāļota. Varbūt noburta. 
Man vienalga. Es tikai gribu, lai tu zini — tā ne-
biju es.

— Es... saprotu, Irēn.
— Ar mani tev nekas nav bijis, vai to tu saproti? 

Ar mani tev nekas nemaz nevar būt. Nekad vairs. 
— Jā. Es saprotu.
— Tad paliksim pie tā. Ja vēlies, otrdien, kā pa-

rasti, vari atbraukt Tomam pakaļ. Es nebūšu mā-
jās.

— Tas izklausās… saprātīgi... Jauku vakaru, 
Irēn!

Viņa noliek klausuli.

Ķirurgs uzliek masku: no viņa pāri palikuši ti-
kai briļļu ietvari, kas brīvi peld sašķidrinātajā, 
pēc ozona smaržojošajā gaismā.

Un pēkšņi viņa dzīvoklī viss ir salūzis. Ne-
uzmanīga kustība — un vannasistabas krānam 
nolūst rokturis. Televizora bilde ar katru dienu 
kļūst arvien tumšāka un beidzot pazūd pavisam 
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— paliek vien no melnas kastes nākošā balss. Vir-
tuvē aizsērē kanalizācija, un poniju krūzes peld 
pelēkajā, smakojošajā pļurā. Tikko atvēris acis, 
viņš metas uz darbu, ieslēdzas savā birojā, sēž 
pie datora un pēc tam ilgi mēģina atcerēties, ko 
tieši viņam vajadzējis tik steidzami paveikt. Vēl 
ilgi domā strādāt, Klāv? Piektdiena taču! Vēl tikai 
mirklīti. Man vajag pabeigt šo atskaiti. Šo pro-
jekta pieteikumu. Šo prezentāciju. Bet ejiet vien. 
Negaidiet mani... Un mājās viņš ir tikai pēc des-
mitiem, pietiekami noguris, lai būtu attaisnojami 
uzreiz mesties gultā. Viņš pat vairs nemēģina to 
no rītiem saklāt. Klāvam šķiet, ja tumsā uzmanī-
gi ieklausās, vēl var sajust no palagiem plūstošo, 
pavisam vieglo karameles smaržu...

No rīta viņam piezvana Markus.
— Sveiks, kurā brīdī tu domā savākt Tomu?
— Savākt?
— Nujā. Otrdiena taču.
— Otrdiena?
— Esmu diezgan drošs par to. Irēna Ziemas-

svētkos man uzdāvināja notariāli apstiprinātu 
kalendāru. Tad kā būs ar Tomu?

— Ē... Piedod, Markus... Laikam šonedēļ nesa-
nāks. Esmu ieracies darbos... Atvainojies Tomam 
manā vietā. Es viņam to atlīdzināšu, apsolu.

— Nu, tava, protams, darīšana. Bet, ja gribi, vari 
satikt viņu rītdien. Mēs ar Irēnu dodamies uz 
koncertu un...

— Rītdiena arī nav laba. Tikko atcerējos. Rīt 
man jāiet pie zobārsta...

Pirmo reizi šīs nedēļas laikā viņš jūtas tik tīrs: 
Klāvs ir nogriezis matus, nomazgājies, svaigi no-
skuvies, uzvilcis jaunu kreklu, izmantojis dārgo 
odekolonu — gatavojies kā uz pirmo randiņu.

— Tā, Klāv, — zobārsts noslauka Klāva slienas 
no spogulīša un novelk masku, un profesionāli 
pasmaida. Zobārstam ir bērna seja un smieklīgi 
mazas rokas, un Klāvam allaž licies, ka labākajā 
gadījumā viņam būtu piemērota pediatra loma... 
— Viss izskatās ļoti labi. Apdegumi ir sadzijuši. 
Brūce ir sadzijusi. Domāju, jūs jau tagad droši 
varat pierakstīties vizītei pie protēzista. Bet arī es 
jums varu apgalvot, ka nekādu problēmu ar im-
plantu nebūs. Jaunais zobs būs vēl labāks par ie-
priekšējo.

— Man par to diezgan lielas šaubas, dakter, — 
Klāvs nomurmina.

— Ko, lūdzu?
— Nekas. Es vēl gribēju jautāt, dakter... Par to 

gudrības zobu.
— Jā? Kas ar to ir? Sāp?
— Nē, nesāp. Tikai jūs man jau sen, pirms vai-

rākiem gadiem, ieteicāt to izraut, atceraties? Jūs 
teicāt, ka tas bojās blakuszobu.

— Tā kā pa šiem gadiem ar to nekas nav noticis, 
kāpēc tagad par to uztraukties? Ļaujiet apskatī-
ties... — viņš atkal uzliek masku un iebāž savus 
mazos lateksa pirkstus Klāva mutē. — Jā, tagad 
atminos. Redziet, jūsu gudrības zobs ir izaudzis 

šķībi un spiež uz savu kaimiņu. Bet tas ir arī ie-
audzis cietajos žokļa kaulos. Tā ka tā izraušana 
nebūs vienkārša... — ārsta pirksti staigā pa Klāva 
muti kā dīvainas ledenes. — Vajadzēs operāciju 
zāli, plašu anestēziju, antibiotikas un tādas lietas. 
Man, protams, neklātos jūs atrunāt, tas zobs tie-
šām apdraud blakus esošo dzerokli. Bet vai tie-
šām jūs tagad, pēc tik daudziem gadiem, vēlēsi-
ties to raut?

— Es tik drīz mirt netaisos, — Klāvs saka. — Un 
viena zoba zaudēšana lika mazliet aizdomāties. 
Citus zobus, citus jēdzīgus zobus es zaudēt ne-
taisos, — viņš noteikti piebilst.

— Ē... nu, labi tad. Pierakstieties uz konsultāci-
ju pie ķirurga. 

— Jo ātrāk, jo labāk.

— Esat gatavs? — ķirurgs satver viņu aiz neju-
tīgā žokļa un paver to kā galda atvilktni. Ķirurgs 
ir muskuļots, gludi skūtu galvu un aukstām acīm 
— pilnīgs pretstats Klāva zobārstam. — Jūtat šo? 
Un šeit? — Viņš pieskaras ar metālu kaut kur viņā 
iekšā. — Es izstāstīšu dažos vārdos. Lai dabūtu 
zobu ārā, mums nāksies sagriezt smaganas, iz-
urbt kaulu, kas nosedz tā sakni. Šī daļa prasīs vis-
vairāk laika. Tālāk jau būs vienkārši — ekstrakcija 
un dažas šuves, un slimības lapa, un antibiotiku 
kurss uz divām nedēļām. Lai izvairītos no infek-
cijas. Pēc mēneša šuvēm būtu pašām jāuzsūcas. 
Ja tas nenotiek, nāciet pie mums atkal, izņemsim. 
Māsiņa pēc operācijas jums izstāstīs visas deta-
ļas... 

Tas viss laikam ir svarīgi. Un Klāvs patiesi cen-
šas klausīties, taču apziņa atkal un atkal aizpeld 
kaut kur citur, pretī gaismai.

Dobji dun urbis — kā vecās ūdens caurules viņa 
dzīvoklī —, un gaiss ož pēc putekļiem un sviluma. 
Viņš nejūt neko. Kā no malas vēro ķirurgu ar pin-
ceti velkam no viņa ārā arvien dziļākus un dziļā-
kus par nederīgiem atzītus fragmentus.

Irēna... Kad viņš pirmo reizi ieraudzīja viņu 
smaidām, Klāvs nodomāja: šajā smaidā vērts ie-
mīlēties. Toreiz, tajās viesībās, kur viņš nevienu 
nepazina, Irēna smaidīja kādam citam, bet tas 
nelikās svarīgi. Būt klāt šai dabas parādībai... Kā 
varavīksne pēc plūdiem. Kā Niagāra ar melleņ-
krāsas acīm...

— Tavs stomatologs noteikti ir laimīgs cilvēks, 
— diezin vai pasaule ir dzirdējusi vēl neiederīgā-
kus iepazīšanās vārdus.

 Taču Irēna sirsnīgi iesmējās:
 — Es viņai šovakar nodošu tevis teikto. Redzi, 

mana zobārste ir mana mamma.
— Tiešām? — viņš neglābjami apmulsa. — Var-

būt es varētu dabūt viņas numuru? Man vajag iz-
raut vienu apakšzobu — žoklī tam pietrūkst vie-
tas, un...

— Vispār jau sociālais protokols šajā mirklī dik-
tē tev taujāt manu numuru, nevis manas mam-
mas... Vai arī tu domā, ka ceļš uz meitenes sirdi 
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ved caur mutes dobumu un viņas mātes rokām? 
— viņa smējās. Un viņas mēle pārslīdēja zobiem 
pāri.

Viņas māte bija maza, trausla sieviete, gaišma-
taina, tāpat kā Irēna, taču vairāk izstieptu seju un 
melnām acīm. Un viņa izskatījās satrūkusies, ie-
raugot Klāvu, toreiz jau ļoti garu un plecīgu jau-
nekli.

— Jums ir ļoti spēcīgas saknes, — viņa raižpil-
ni teica.

— Tas ir ģimenes īpašais lepnums, — viņš 
atsmaidīja.

Viņai vajadzēja divdesmit minūtes, lai tiktu 
galā ar to sasodīto dzerokli: zobs padevās vien ar 
trešo piegājienu. Viņš nejuta sāpes, un, kad sie-
viete, sasprindzinājusi pēdējos spēkus, gandrīz 
izcēla viņu no krēsla aiz knaiblēs iespiestā zoba, 
tas drīzāk raisīja Klāvā smieklus.

— Tas jums piemiņai, — viņa sacīja, acīmredza-
mi nogurusi, un pasniedza plastmasas kārbiņā 
ielikto savas vardarbības upuri. — Nolieciet zem 
spilvena, dabūsit naudiņu no zobu fejas.

— Man ir šešpačmit, neviš šeši gadi, — viņš no-
murmināja.

— Vēl jo vairāk: jūs noteikti daudz labāk zināsit, 
ko ar šo naudiņu iesākt.

No rīta viņš pamodās nevis ar naudiņu, bet 
ar milzīgu un košu zilumu pa visu zodu. Irēnas 
māte, ieraugot viņu šādā stāvoklī, varēja tikai no-
plātīt rokas:

— Tā gadās. Pēc dažām dienām tas pāries. Pie-
dodiet, es neko nevaru līdzēt... tikai vēlreiz atvai-
noties.

Taču, kā izrādījās, līdzēt viņa varēja gan. 
Nākamajā dienā iznākot no skolas, viņš pie ie-

ejas ieraudzīja jau pazīstamo stāvu.
— Sveiks, Klāv! Ui, kāds tev body art! Man tev 

slikta ziņa: mana mamma galīgi nemāk glabāt pa-
cienta konfidencialitāti, — teica Irēna. Viņai mu-
gurā bija vasarīga, tumši zila kleita, kas tik jauki 
piestāvēja viņas acīm. Viņa izskatījās pašpārlieci-
nāta un droša, taču mēle šaudījās zobiem pāri kā 
metronoma bulta, un tajā brīdī Klāvs sāka no-
jaust šīs kustības noslēpumu. — Un tā nu es saju-
tos mazliet vainīga par tavu lielisko sejas dekoru.

— Tavas vainas jau te nav, — viņš steidzās ie-
bilst, neviļus pusaizgriezies un neveikli mēģinā-
dams kaut mazliet hematomu piesegt.

— Tik un tā... Es gribētu tev atlīdzināt. Drīkst, 
uzcienāšu tevi ar pusdienām?

Viņa žoklis atkārās tā, ka to tūdaļ atkal apde-
dzināja sāpes, un viņa seja acīmredzami noraus-
tījās.

— Varbūt labāk pēc dažām dienām, — viņš bei-
dzot atbildēja. — Kad būšu mazliet apdzijis.

Urbis ritmiski pulsē kaut kur dziļi žoklī. Nav 
sāpju, tikai šī vibrācija, kas kairina smadzenes... 
Liekas, viss noticis tik sen. Bet tikai mirklis pa-
gājis līdz brīdim, kad Irēna no Klāva sievas kļuva 
par Toma māti.

— Viņš būs ļoti līdzīgs tev, — teica laimīgā jau-
nā māmiņa, aplūkojot trokšņaino, nesaprotamo, 
karsto jaunradību. — Vai tas nav satriecoši? Ga-
baliņš no tevis, Klāv.

Taču, atskatoties uz šo laiku, viņš nebeidz do-
māt, ka līdz ar šo «gabaliņu» no Irēnas ķermeņa 
tika izcelta arī tā burvestība, kas viņus abus bija 
savedusi kopā. Kulmināciju šī sajūta sasniedza, 
kad Toms bija pusgadu vecs. Naktis bija pārvēr-
tušās par murgu. Bērns kliedza, it kā tiktu durts 
ar adatām, atteicās ēst, un viņam nevarēja pie-
skarties — tik karsta bija kļuvusi viņa gludā, allaž 
taukainā piere.

— Viņam vienkārši šķiļas zobiņi, — skaidroja 
ārste. — Viss būs kārtībā.

Tā bija kļūdainākā mediķu prognoze, ko Klā-
vam bija gadījies dzirdēt. Naktīs, īsajās pauzēs 
starp bērna spiedzieniem, viņš skaidri dzirdēja, 
kā, bezmiegā un stresā izrūsējušas, cita pēc citas 
trūka saites, kas viņu saistīja ar Irēnu. Viņš ne-
spēja izskaidrot, kas notiek. Visas filmas par pār-
laimīgiem vecākiem, par jaunajiem tētiem, kuru 
dzīvē pēkšņi iedegas jaunā gaisma… Kaut kas 
nebija kārtībā. Kaut kas nebija kārtībā ar viņu 
pašu! Un Irēna… Irēna vairs nesmaidīja. Viņas 
acis bija pietūkušas un blāvas. Bet viņš pats — ne-
iecietīgs un brīžiem klaji rupjš...

Kad Toma kliedzieni pēc dažām nedēļām bei-
dzot rimās, viņi mierināja viens otru un centās 
izturēties pret otru ar vislielāko uzmanību. Tagad 
Klāvam ir skaidrs, ka jau toreiz starp viņiem viss 
bija galā. Viņi noturējās kopā vēl dažus gadus ti-
kai inerces pēc — līdz parādījās Markus. Bet viss 
bija beidzies ar Toma kliedzieniem.

— Klāv, Klāv? Jūs vēl esat ar mums? Viss ir kār-
tībā? Ļoti labi. Tikko uzliku šuves, — ķirurgs no-
ņem sīkiem asins pilieniņiem izraibinātu masku. 
Viņa gludi skūtā seja šķiet pat laipna. — Esam 
beiguši. Pagaidiet krēslā vēl dažas minūtes, pēc 
tam māsiņa jūs pavadīs uz blakus telpu, iedos 
ledu, ko pielikt pie vaiga.

Bet Klāvam pats svarīgākais posms vēl ir priek-
šā. Ar roku viņš uzmanīgi iztausta nejutīgo se-
jas apakšdaļu, cenšas izspļaut pāri lūpām dažus 
vārdus:

— Sssšakiet... Taš žobš... Eš valētu to dabūt?... 
Piemiai...

Ķirurgs paraugās viņā ar izbrīnu:
— Zobs? Man žēl, bet mums nācās to sadalīt, 

lai dabūtu ārā. Viss, kas palika pāri, ir dažas ne-
glītas atlūzas...

Trīs dzeltenīgajiem, apaļas formas akmenti-
ņiem nav nekādas līdzības ar cilvēka zobu, un 
tie pretīgi ož pēc sviluma. Šī smaka no tiem nav 
izvēdinājusies arī vakarā, kad Klāvs tos citu pēc 
cita sakārto nelielā zvaigznājā zem sava spilvena. 

Grūtākais pēc tam — aizmigt. Operētais žoklis, 
pretsāpju līdzekļiem par spīti, gruzd un iekvēlo-
jas no katra pieskāriena. Un, protams, nemiers. 
Ko tu dari, Klāv? Uz ko tu ceri?
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Uz ko tu vispār drīksti cerēt? 

Zvans!
Vienā acumirklī viss miegs ir izgaisis.
Zvans!
Viena sirdspuksta ir gana, lai viņš izslietos gul-

tā sēdus un acis aprastu ar tumsu: viņš redz mē-
beļu kontūras, loga rāmi un smagas, melnas de-
besis aiz tā.

Zvans!
Bet tas nenāk no durvīm.
Viņš aizstiepjas līdz telefona klausulei.
— Klausos!
— Klāv? Te Markus. Sorry, ka tā modinu. Bet 

man vajag tavu palīdzību.
— Kas noticis?
— Es nezinu... Irēna... Viņai ir kaut kāda lēkme 

vai tamlīdzīgi. Viņa kliedz un, šķiet, nesaprot, kur 
atrodas... Vai tu varētu atbraukt?

— Tu gribi, lai es braucu pie Irēnas?...
— Ē... Nē, tas nav tas, ko es domāju. Gribēju 

tevi lūgt paņemt Tomu pie sevis. Kamēr es aiz-
vedīšu Irēnu uz slimnīcu... Tu varētu to izdarīt? 
Klāv? Klāv?! Tu tur vēl esi? Klāv?

— Jā, protams, Markus. Es tūdaļ atbraukšu...
— KLĀV!!! — rēc briesmīga balss, kad viņš iz-

kāpj no mašīnas.
— KLĀVVVV!!!
Viņa paša vārds skan kā motorzāģa troksnis. 

Viņa kādreizējās mājas logi dreb no šiem saucie-
niem, lāstu triecieniem, un viņam nākas saval-
dīties, lai neaizspiestu ausis, lai neapgrieztos un 
nebēgtu.

Markus pavērtā durvju sprauga labākajā ga-
dījumā ir pietiekama vēstules nodošanai. Tomēr 
viņš iemanās izdabūt pa to ārā no mājas bālo, 
pidžamā tērpto Tomu. No mājas iekšām sūcas 
dzeltena gaisma, kliedzieni un jocīga sviluma 
smaka. Klāvs pagūst vien ievērot, ka Markus ir 
bez biksēm, tikai savu havajiešu kreklu uzvilcis. 
Klāva bijušās sievas jaunā vīra kailās kājas izrā-
dās klātas ar negaidīti biezu, tumšu apmatojumu. 
Bet sejas šķēle, kas, iekštelpu izgaismota, redza-
ma durvīs, liekas pēkšņi pavisam vecam cilvē-
kam piederoša.

Gaisma un deguma smaka, un…
— KLĀĀĀĀVVV!!!
— Dieva dēļ, Klāv! Dabū Tomu prom no šejie-

nes! — nočukst jocīgi uz iekšu sagriezušās Mar-
kus lūpas.

— Protams, Mark, protams. Tom, mazais, ejam, 
ejam. Tavai mammai ir slikti. Markus par viņu 
parūpēsies. Markus zinās, ko darīt.

Atceļā uz mājām Klāvs divreiz palaiž garām 
vajadzīgo pagriezienu. Attapies kādā nepazīs-
tamā dzīvojamo privātmāju rajonā, viņš apķe-
ras arī, ka dzīvoklī jau vismaz nedēļu nav nekā, 
ko varētu piedāvāt bērnam. Ielas kreisajā pusē 
viņš pamana ko diennakts veikalam līdzīgu: iz-
gaismota ieeja un izkārtne, caur žalūziju plāk-

šņu spraugām sūcas halogēnlampu gaisma. Vē-
lajai (vai nu jau agrajai?) stundai par spīti, blakus 
novietoti arī daži auto, ko Klāvs notur par labu 
zīmi.

— Vai jums ir piens? Un varbūt kādi cepumi, 
kas tāds? — viņš jautā, Tomu atstājis mašīnā. Klā-
vam vajag brīdi, lai saprastu, kāpēc pārdevējs 
liekas tik pazīstams: no viena skatu leņķa viņš 
izskatās apbrīnojami līdzīgs šorīt sastaptajam ķi-
rurgam. No sava divmetrīgā stāva augstuma pār-
devējs pāri brillēm glūn Klāvā. 

— Pienu? Tu gribi pienu?
— Jā, — Klāvs pamāj ar galvu.
— Vai tu kaut kur šeit, — vīrietis norāda sev aiz 

muguras, kur rindām sakārtotas alkohola pude-
les, — redzi piena pakas?

— Nē, bet...
— Tad varbūt esi ienācis neīstajā vietā. Vai arī 

neīstajā stāvoklī. Ej atpakaļ pie sievas un izgulies, 
papuci, tāds mans padoms.

— Jums, protams, taisnība, — nomurmina Klāvs. 
— Ņemšu tad tikai divas kolas pudeles. Kola taču 
jums ir?

Izejot no veikala, viņš gandrīz uzkāpj Tomam: 
puika ir izlavījies no mašīnas un stāv pie pašām 
durvīm.

— Tas tev, mazais, — viņš pastiepj Tomam pude-
les. — Braucam prom no šejienes.

— Jā, piedod par smaku, — viņš taisnojas dē-
lam, kas viņa virtuvē no krūzes ar rozā poniju nu 
malko kolu. — Izlietne aizdambējusies. Vienmēr 
pietrūkst laika to salabot. Ja vajag, tad visu labāk 
mazgāt vannasistabā.

Toms, šķiet, par smirdoņu nesatraucas. Noli-
cis krūzi malā, viņš aplūko pretsāpju, pretiekai-
sumu, prettūskas medikamentu kārbas, kas rin-
dā izkārtotas uz virtuves galda. Toms ziņkārīgi 
paver vienu no tām un izber plaukstā melleņu 
krāsas kapsulas: antibiotikas. Tik tālu nu esam ar 
bērniem drošiem iepakojumiem…

— Tikai dažas zāles, kam beidzies derīguma 
termiņš un kas jāmet ārā, — saka Klāvs, izņem 
tabletes no Toma rokām un tās visas izber sma-
kojošajā, pelēkajā izlietnes ūdenī. — Jā, tā būs la-
bāk.

Toms kaut ko pasaka, un Klāvs strauji apcērtas.
— Nē, bet kāpēc tu mani tā sauc, Tom? Es ar 

jums kopā nedzīvoju jau gadu, jau gandrīz gadu 
ar jums dzīvo Markus. Tad kāpēc tu mani sauc 
par tēti? Markus taču ved tevi uz skolu un sagai-
da no tās. Markus palīdz ar mājasdarbiem. Mar-
kus ved ceļojumos.

Toms nesaprot un skatās viņā lielām acīm. Nē, 
šobrīd viņš nemaz neliekas tik apķērīgs, kā visi 
par viņu skolā runā.

Klāvs novēršas.
— Piedod, mazais! Es pats nesaprotu, ko saku. 

Esmu vienkārši noguris. Vai tev tur palika kola? 
Es labprāt iedzertu.

Saldais dzēriens lēnām iegraužas zobu emal-

Jānis Timošenkoproza Zobi
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jā, kā viegla anestēzija notirpina mēli un smaga-
nas. Virtuves sienas lampas dzeltenīgajā gaismā 
viņš vēro savu dēlu, jau gandrīz pusaudzi, gan-
drīz patstāvīgu būtni. Toms knapi spēj noturēt 
acis vaļā.

— Vai tu ko zini par zobu fejām, Tom? Mamma 
nav tev par tām stāstījusi? Varbūt vecmamma?

Kola skalojas ap izrautā zoba atstāto brūci un 
šuvēm, kas to satur kopā un ko viņš neviļus jau 
atkal iztausta ar mēles galiņu.

III
Trīs dienas vēlāk Klāvs ir iztīrījis izlietni un no-

mainījis ūdenskrānu. Nomazgātie trauki sakrau-
ti glītās piramīdās virtuves skapīšos. Pieaicināts 
meistars ir salabojis TV. Drēbes ir izmazgātas un 
žūst, izkarinātas uz visām tam piemērotām vir-
smām. Mugurā viņam ir tikko izgludināts krekls 
un žakete, ko viņš velk tikai ļoti svinīgos gadīju-
mos.

— Klāv, kas noticis ar tavu seju? — jautā Dorija, 
viņu ieraugot.

— Kaut kur būšu atsities, — viņš vienaldzīgi at-
bild.

— Un kam par godu šis pēkšņais ielūgums?
— Pēc ārstu norādījuma jau kuro dienu sēžot 

mājās, četrās sienās, sāku pamazām jukt prātā, — 
viņš pasmaida. — Es pagatavoju tev vakariņas.

Un viņš liek galdā svaigu burkānu, riekstu un 
sezama sēkliņu salātus. Labi izceptu steiku ar 
kraukšķīgiem kartupeļiem un grauzdiņiem. Ābo-
lu šķēlītes saldajā. Viss ir glīti izkārtots šķīvjos ar 
krāsainajiem ponijiem. Īpaši šim gadījumam no-
pirktajās glāzēs eleganti skalojas vīns.

Dorija smaida un ēd gardu muti: viņai patīk 
šādi uzmanības apliecinājumi. Un Klāvs arī smai-
da. Un ēd. Nokož, sakošļā, samaļ.

Šī ir viņa pirmā maltīte trīs dienu laikā. Vakari-
ņu smarža viņa prātā kaut ko aptumšo, mute pie-
pildās ar siekalām straujāk, nekā viņš tās pagūst 
noskalot ar vīnu un ēdienu.

Katrs kumoss ir kā smaganās iedzīta nagla. Pa 
pusseju pietūkušajā vaigā sprāgst augstspriegu-
ma sāpju izlādes. Klāvs ar mēles galu tausta iz-
irušās ķirurģiskās šuves. No atvērušās brūces ve-
ļas ar gaļas mērci, augļu sulu un vīnu sajaukušās 
strutas.

— Kāpēc tu tā manī skaties? — koķeti vaicā Do-
rija.

— Tu vienkārši šodien satriecoši izskaties, — 
viņš atbild.

Viņš patiešām uzmanīgi vēro savu viešņu: pēta, 
kā Dorija uzsprauž uz dakšiņas kumosus un citu 
pēc cita veikli tos sakārto skaistām, dzīvīgām lū-
pām ierāmētajā mutē. Pēc šķiršanās Dorija sāku-
si smēķēt, viņas zobi tādēļ ir mazliet dzeltenīgi. 
Toties, kā viņa reiz stāstīja, neviena cauruma: visi 
trīsdesmit divi censoņi ir savās vietās, priekšējie 
gan ir mazliet vairāk izbīdījušies uz priekšu, bet 
daudziem vīriešiem tā pat patīkot labāk. Dorijas 
zobi ir asi un mazi, un viņas mute, kad sakampj 

jaunu steika gabaliņu, mazliet atgādina plēsīga 
zvēriņa žokļus.

Kad viņi skūpstās, Klāva mēle slīd Dorijas zo-
biem pāri. Dzīvā miesa pret dzeloņstiepļu žogu.

— Es tev nodarīju sāpes? — viņa jautā, kad 
Klāvs nesavaldās un viņa uzpampušās sejas mus-
kuļi noraustās.

— Viss kārtībā, viss kārtībā, turpini, — viņš 
čukst, cenšoties izklausīties pārliecinošs. Dorijas 
elpa smaržo pēc cigaretēm.

Klāva elpa smaržo pēc iekaisuma: deguna do-
bumi ir pilni ar ierūgušu augļu aromātu.

Ir tuvu pusnaktij, ka Dorija dodas prom: viņai 
rīt agri uz darbu. Kad durvis aiz sievietes aizvē-
rušās, Klāvs metas pie sekcijas skapja un rauš ārā 
tā saturu: kaut kur šeit, viņš atceras, varbūt vēl 
bija aizķērušās vecas pretsāpju zāles, pusnoārdī-
jies ibuprofēns, vismaz kaut kas, ar ko dzēst tās 
briesmīgās, apziņu plaucējošās sāpes. Viņš klieg-
tu, ja tas neprasītu žokļu kustību, sejas muskuļu 
piepūli. No TV līst kinošāvienu troksnis, un iz-
misušas balsis sauc kaut ko arābu mēlē. Klāvam 
pretī veļas sen aizmirstas mantas: apputējušās 
kvēlspuldzes un sabriedušas baterijas, lipīgas no 
izlijušā elektrolīta, un Irēnas šūšanas piederumu 
kastīte, un orientālā stila tējas kanna, kurā brīv-
dienās viņa mēdza ievārīt liepziedus, un vārdnī-
cas un grāmatas, ko viņa izmantoja, savu maģis-
tra darbu rakstot…

No plaukta dzīlēm, aizķerot Klāva kājas īkšķi, 
izgāžas instrumentu kaste. Skrūvgrieži un vīles, 
urbja galviņas, skrūves un uzgriežņi apdullinoši 
izbirst uz istabas grīdas.

Un vecas, melnas, aprūsējušas dzelzs knaibles. 
Rokturis aptīts ar vecu izolācijas lenti: ērts tvē-
rienam. Spīļu gals izskatās ass un svaigi uztrīts, 
un gatavs darbam. Knaibles uz grīdas — pavērts, 
gaidošs dzelzs žoklis.

Klāvs skatās apkārt un nesaprot. Izgāztie ins-
trumenti ir sastinguši uz grīdas, bet kādēļ ne-
rimst metāliskā dārdoņa ausīs?

Un tad ar milzu piepūli — šķiet, visas dzīves lai-
kā viņš nav spēris tik smagus soļus — viņš piece-
ļas un aizklibo līdz dīvānam.

Viss viņā ir pamiris, kamēr ilgst šī gaidīšana. 
Pieci seši garie signāli klausulē. Septiņi… Asto-
ņi… Viņš jūt, kā zeķe ap savainoto īkšķi piesūcas 
ar biezu karstumu.

— Hallo? — beidzot atskan klusa, tāltāla balss 
līnijas otrā galā. Kaut kur ārpus apkārt samilzu-
šās nakts robežām. It kā viņš tiktu savienots ar 
pasauli TV ekrāna otrā pusē.

— Irēn? Irēn? Atbrauc... Lūdzu, atbrauc... — viņa 
lūpas tikko kustas, Klāvs pats gandrīz nedzird sa-
vus vārdus. Viņa acis nevar atrauties no pavērta-
jām dzelzs knaiblēm uz grīdas. Viņa balss… Nē, 
nav ne mazāko izredžu, ka šis vārgulīgais, drebo-
šais sauciens spēs izlauzties cauri telefonlīnijas 
čērkstoņai. Jānotiek brīnumam, lai…

Bet pie ticības brīnuma Klāvs šobrīd turas ar 
visa sava izmisuma spēku. Ê

Jānis Timošenkoproza Zobi
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proza

Manu degunu sakņudina putekļu mākonis. 
Knapi noturu šķaudienu. Negribu, lai mamma 
izdzird, ka esmu pamodusies. Šodien ir Vecenes 
diena, tāpēc viņa tā ņemas — mati mezglā saņem-
ti, putekļu lupata pār plecu, un iet pa dzīvokli 
kā atspole, no ikdienas pierastās snaudas pēkšņi 
modusies. Nekāda ilgā gulēšana man tāpat nesa-
nāk, jau pēc brīža atspole ir klāt un piebaksta ar 
slotaskātu: «Ei, celies augšā! Cik ilgi var gulšņāt?»

Vecenes rītos mamma dzenā gan putekļus, gan 
mani. «Nomazgā muti! Saklāj gultu! Un tiec bei-
dzot vaļā no tiem briesmoņiem!» viņa klaigā un 
ar slotu vicinās gar skudru rindu virtuves kaktā, 
izārdot manis rūpīgi veidoto skudru šķēršļu taku 
— knaģu barjeras un margarīna Rama kastītes kal-
nu. Posta darbi skudras samulsina tikai uz mirkli, 
tūliņ jau tās atkal ir ierindā un turpina savu ie-
rasto ceļu. Es slepus pasmaidu par uzdrīkstēša-
nos nepaklausīt mammai un noglabāju šķēršļus 
savā slēpnī aiz plītskrāsns metāla durtiņām.

Manas mammas mamma jeb Vecene, kā mēs 
viņu saucam, pie mums nāk katru mēnesi. Tajā 
mirklī, kad pie durvīm atskan ar stingru roku 
klauvētais «dum dum», vēders apmet prieka kū-
leni un roka ieslīd mammas plaukstā. Es zinu, nu 
vairs nekādas dzenāšanas nebūs, un turpmāko 
minūšu laikā mamma mani ļoti mīlēs. Tā, lai Ve-
cene skaidri redz. Mamma kādas trīs četras reizes 
mani noglāstīs, piekārtos kleitu un īpašas nepie-
ciešamības gadījumā ar nolaizītu īkšķi paberzēs 
manu zodu.

Vecenes dienā esmu galvenā — viņa man vai-
cā, kā šeit pret mani izturas, vai pie mums nāk 
arī ciemiņi. Kad man pēdējo reizi mazgāti mati, 
un vai rotaļlietas arī dabūnot. Viņa liek parādīt, 
kur mūsu mājās atrodas ēdiens. Mamma tad stāv 

sarkana kā biete, cieši sakniebtiem zobiem. «Māt, 
beidz šo mūžīgo pratināšanu. Vai nu jau nebūs 
gana? Tu taču redzi, ka mums nekā netrūkst,» 
mamma sodās un sūta Veceni pie saldētavas, kur 
stāv viena mūžsena pelmeņu paka. Vecene tad 
raud, vicina pret debesīm dūres un sauc: «Dievs, 
esi žēlīgs šim meitēnam! Pelmeņi, ūdens un klai-
done. Viss, ko nabaga dvēsele dabū!» Mamma 
asi iesmejas: «Dievs, tu saki? Tu jau pati man kā 
Dieviņš lakatā. Soģe mana. Vienu paņēmi. Nu arī 
otru gribi pievākt?» Vecene, to dzirdot, šņākda-
ma izvirpuļo pa durvīm, aiz sevis atstājot vien 
dziļu klusumu un nelielu maišeli ar bulciņām, ko 
pirmīt sapirkusies pilsētā.

Pēc Vecenes nozušanas mazinās arī mammas 
rīta spars. Viņa atguļas dīvānā, paceļ acis pret 
griestiem un ieslīgst savā ierastajā snaudā — acis 
nekustīgas ieurbušās šaurajā šķirbā starp griestu 
betona blokiem. Atkal jau cenšas tajā pazust.

No plīts apakšas izvelku skudru takas šķēr-
šļus un izkārtoju vecajās vietās virtuves kaktā. 
Skudras paklausīgi rāpjas Ramas kalnā, un es vi-
ņas pieskatu. Dažreiz man pievienojas arī mans 
brālis. Sakrustotām kājām viņš nosēžas blakus 
un kāri loka iekšā Vecenes bulkas. Brālim pa-
dusē bilžu albums. Tādas smukas, lielas gleznas 
— apaļi eņģeļbērniņi, viņu mammītes ar lieliem 
pupiem, šādi tādi muskuļaini vīrieši, viss vēders 
vienās restītēs. Es arī esmu liela zīmētāja. Man 
pašai savs zīmējumu albums noglabāts zem plīts.

Tā mēs tur ar brāli sēžam kādu stundu vai di-
vas, līdz dibens paliek pavisam stīvs, un tad izslī-
dam laukā pagalmā — lai mamma mūs neredz un 
var mierīgi turpināt pazust šķirbā. Mammai ne-
patīk, ja viņu traucē. Brālis ir klusāks un izvei-
cīgāks par mani. Neatminos nevienu reizi, kad 
mamma būtu viņam uzbļāvusi, lai apklust. Vai 
vispār viņu ievērojusi.

Mammai patīk klusums. Viņa runā tikai tad, 
kad ir Vecenes diena, vai arī kad mājās ieveļas 
Žeņa. Tad mamma piesēstas dīvānā, dažreiz pat 
līdz ārdurvīm aizšļūc un apķeras šim ap kaklu. 
«Kur tik ilgi biji nozudis? Ko dzersi, Žeņa? Vai 
kādu brīdi uzkavēsies?» Ja Žeņa uzkavējas, mēs ar 
brāli ejam laukā. Neomulīgi būt mājās, kad mam-
mai un Žeņam pašiem savas lietas darāmas. 

Vispār jau man patīk laukā. Mamma domā, ka 
dzīvojam «elles nostūrī». Man gan šķiet, ka pašā 
elles viducī. Vai gan nostūrī būtu tik daudz foršu 
lietu? Sākot jau ar milzīgo traktoru, kas atpūšas 
kartupeļu lauka malā. Pirmo reizi traktoru pa-
manīju pirms gada. Ļoti labi atminos to dienu — 
toreiz mammai palika slikti. Vismaz mēs ar brāli 
tā nospriedām, jo mamma ilgi, ļoti ilgi gulēja dī-
vānā, no viņas mutes laukā vēlās traka smaka un 
zem aizvērtajiem plakstiņiem šaudījās acu ābo-
li. Sākumā izlēmām, ka vajadzīgs svaigs gaiss, lai 
mammai paliktu labāk. Atvērām logu, bet gaiss 
nepalīdzēja. Nelīdzēja arī ūdens, ko ar karotīti lē-
jām šaurajā mutes spraudziņā, tieši virsū smakas 
mutuļiem. Tad mēs sapratām, ka tāda mammas 
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necelšanās ir nopietna slimība, kas jāārstē ar no-
pietniem līdzekļiem. «Elles nostūrī» visnopietnā-
kie līdzekļi ir atrodami pļavā, mežā un varbūt arī 
pie kaimiņiem Cūcenēs.

Taču kaimiņos dzīvo Vistutante un Zāģonkuls 
un aiz dzelkšņainu aliču dzīvžoga audzē dīvai-
nu skaņu murčkuļus. Kranča gaudošana, vistu 
kluksti, savādi puksti, motorzāģi, spiedzieni — 
visas ellīgās skaņas ir iemājojušas tieši Cūcenēs. 
Tādēļ mēs ar brāli nolēmām turēties no skaņām 
pa gabalu un meklēt ceļmallapas. Kā par spīti, vi-
sas tuvākās ceļmallapas bija nozudušas, vai arī 
gliemežu nosiekalotas. Devāmies tālākos meklē-
jumos — taisni uz kartupeļu lauka pusi. Un tur 
tas bija. Zils milzis. Ne jau, ka es agrāk traktoru 
nebūtu redzējusi. Bet šitādu mēs ar brāli redzē-
jām pirmo reizi. Tas bija nepieskatīts. Un ievai-
nots. Pavisam bez nevienas riepas tas stutējās uz 
plikiem stumbeņiem. Neviens traktorists ar tādu 
vairs nevarētu pabraukt. Mēs ar brāli gan varē-
jām. Jau pavisam drīz bijām izbraukājuši visus 
tuvējos ceļus, aizrūcinājuši līdz «elles» otram no-
stūrim un pat izdangājuši Cūceņu sētu, iesviežot 
dubļu pļekas Vistutantes sarkanajā sejā. Todien 
mājās pārradāmies vēlu. Piemērotas ceļmallapas 
tik nopietnai mammas slimībai tā arī neatradām, 
un, galu galā, nebija arī nekādas vajadzības. Kad 
atvērām dzīvokļa durvis, mamma bija atžirgusi, 

Žeņa pogāja ciet kreklu un izskatījās varen pie-
kusis no mammas dakterēšanas.

Tas nav viegli, es zinu. Arī mani Žeņa ir dakte-
rējis. Toreiz man bija ļoti liels klepus, un mam-
ma bija aizgājusi uz Cūcenēm klepus sīrupu iz-
lūgties. Bet Žeņa man teica, ka viņam ir padomā 
labākas zāles. Tādas, kas izārstē visu — gan klepu, 
gan iesnas un pat sliktās domas. Lai tik pogājot 
jaku vaļā, viņš palūkošot. Sākumā viņš kārtīgi iz-
čamdīja manu punci un pupiņus. Bet tur laikam 
tā slimība neslēpās, un Žeņa pačamdīja arī kājas. 
Brālis turpat blakus stāvēja, ar rokām vicinājās, 
mēģināja Žeņu pagrūst prom. Bet Žeņa, protams, 
viņu ne redzēja, ne juta. «Aha, nu es saprotu, kas 
pie vainas. Vingrot un elpot vajag!» dakteris tei-
ca un lika man novilkt biksītes, lai taču ķermenis 
var paelpot. Pāris pietupienu, dažas pastiepšanās, 
gurnu apļošana, un klepus patiešām nedaudz tā 
kā pierima. Žeņa steidzās prom. Esot pie citiem 
pacientiem jādodas. Bet lai ielāgojot — zāļu no-
slēpums jāglabā. Ja kādam slepeno recepti izstās-
tīšot, tad klepus būšot atpakaļ, tikai desmitreiz 
lielāks un tik lipīgs, ka saslimdināšot arī mammu. 
Bet es noslēpumus protu glabāt. Un klepus mam-
mai tā arī nav bijis.

Ir vēl citi noslēpumi, kurus glabāju aiz plīts-
krāsns metāla durtiņām. Tur ir mans albums, 
gandrīz puse jau piezīmēta — kā mēs ar brāli va-
kar pieskočojām pie pagales vīngliemezi un pa-
laidām, lai peld pa mazupīti. Kā nesen izrakām 
trīs burkānus no Vistutantes sakņu dārza, no-
grauzām un atpakaļ zemē iespraudām plikus 
lakstus. Kā klusām vēroju — Žeņa dakterē vienu 
bižainu meiteni, dažus gadus vecāku par mani, 
laikam Cūceņu mazmeitu.

Ir senāki noslēpumi arī noglabāti — re, te zī-
mējums, kur brālis, vēl pavisam sīciņš kā tāds pi-
pargurķītis, guļ mammai puncī. Mamma — tāda 
smalciņa, jauniņa — mīļo un glāsta savu punci. Te, 
citā bildē, Vecene stumj mammu iekšā pa baltām 
durvīm, mamma raud un stīvējas, bet cimdotas 
rokas stiepjas pretī. Šeit uzzīmēts, kā mamma ar 
vienu roku apķērusi tukšo punci, ar otru plēš sev 
matus. Nav vairs brāļa, gandrīz vai šķiet, ka pašas 
mammas arī vairs nav. Tikai Vecene apmierinā-
ta stāv, ar zodu griestus baksta. Un te jau dau-
dzus gadus vēlāk — mamma Žeņam lej šņabi. Un 
te, lūk, es esmu mammai puncītī, un viņa guļ dī-
vānā. Žeņa laikam aizgājis kādu dakterēt, šņabja 
glāze tukša stāv.

Albums jau drīz būs pilns. Vajadzēs palūgt Ve-
cenei, lai no pilsētas atved jaunu. Bet tagad gan 
man jādodas. Traktors ellišķīgi rūc, sauc mūs lau-
kā. Es klusām slīdu garām mammai, kura, kā al-
laž, vēro šķirbu. No tās laukā gāžas atmiņas. Nav 
jau, nav viņai nekas man jāstāsta. Tāpat redzu — 
viss dzīvoklis piebiris pilns. Es kaut kur apakšā 
kuļos, lēnām rokos uz durvju pusi. Pati mam-
ma sen aprakta dzīva. Tikai brālis, tāds viegls un 
gaistošs, pārpeld visam purvam cauri un atver 
man durvis. Lai vieglāk tikt laukā. Ê
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proza

I
Visu nedēļas nogali es pavadīju mājās, ska-

toties filmas mini DVD atskaņotājā. Kaut kādu 
muļķību dēļ man bija uzlikts mājas arests. Pa re-
tam, kad neviens neredzēja, no istabas izskrēju 
vienīgi līdz ledusskapim.

Pirmdien es pamodos vēlu. Jau gaidīju paras-
to ikdienas kņadu un sūkstīšanos — tēta pārme-
tumus, ka viņš atkal kavē, jo nākas vest mani uz 
skolu, mammas atdzisušās brokastis, žēlabas par 
viņas sūda darbu un ikdienas pūlēm, kuras ne-
viens nenovērtē.

Bet nekā. Klusums. Viss bija savās vietās kā 
gluži parastā dienā, izņemot mammu — viņa ska-
tījās pa logu ar nostalģisku sejas izteiksmi.

— Ko tu tur dari, mamm? — es jautāju. Šajā klu-
sumā mana balss skanēja griezīgi. — Mamm?

Viņa tikai paraustīja plecus. Pat nepaskatījās uz 
mani. Uz brīdi ienāca prātā, ka viņa dusmojas — 
varbūt uzvilktības izrādīšanas veids, kad kliegša-
nas vietā nāk klusēšana un nopūtas.

— Mamm? Kas ar tevi? Atkal skatījies tās de-
presīvās ziņas?

— Nē, — viņa atbildēja, — es skatos uz jūru.
Tas bija absurds. Vienīgais, ko var redzēt pa 

mūsu dzīvokļa logiem, ir ēka pretējā ielas pusē, 
un šo skatu mēs dēvējam par «ainavu», jo ēkas 
sienas ir no stikla, kurā spoguļojas pelēkās debe-
sis. Jūra? Runā, ka tā esot sešu stundu attālumā, 
ja iet ar kājām. Es nekad neesmu tur bijis. 

Mamma padzērās — apelsīnu sulu, ja var ticēt 
uzrakstam uz pakas, un viņas acīs parādījās di-
vas asaras. Es sāku satraukties — mamma nekad 
neraud.

Un tēvs? 
Klusums. Viņa turpināja vērot «jūru». Es jau 

grasījos vēlreiz uzdot to pašu jautājumu, kad no 
darbistabas atskanēja šausmīgs troksnis.

Es metos turp, pārsteigts, ka mamma uz to ne-
kādi nereaģē. Darbistabā aiz čella, ko es bērnībā 
biju redzējis noglabātu skapja stūrī, stāvēja tēvs. 

— Kas te notiek? — es jautāju.
Viņš neatbildēja. Vien uzmeta man neko nere-

dzošu skatienu. Pareizāk sakot, gluži vai skatījās 
man cauri. Tāpat kā mamma, viņš labu brīdi klu-
sēja.

— Tā ir Patētiskā simfonija. Čaikovskis, — viņš 
nomurmināja vairāk sev nekā man. — Tev patīk?

Es piekrītoši pamāju. Tā nebija patiesība. Man 
likās, ka šis gabals ir sava nosaukuma cienīgs un 
patiešām neizturams. 

— Kad tu biji mazs, es to spēlēju tev pie šūpu-
ļa, — viņš turpināja. — Tev tas ļoti patika. Tad gan 
es spēlēju daudz labāk. Mans sapnis bija kļūt par 
izcilu čellistu, — viņa balss aizlūza. Pēdējais vārds 
bija vairāk nolasāms no lūpām, nevis sadzirdams.

Es brīdi stāvēju, nezinādams, ko teikt. Nezi-
nāju, ka tas ir tēta čells, ka viņam patīk mūzika 
un ka viņš var runāt arī klusi, nepaceļot balsi. Vai 
kāds būtu nomiris? Es viņam to pajautāju, bet 
viņš neatbildēja.

— Tu uz darbu neiesi? 
Viņš noraidoši pakratīja galvu, it kā darbs ne-

būtu svarīgs. Bet skola gan ir, es nodomāju. Vai 
tā vismaz ir iespēja nepalikt šeit. Es paņēmu savu 
mugursomu un izgāju no mājām nepabrokastojis 
— apetīte bija pazudusi. 

 
II
«Pasaules gals ir tuvāk kā jebkad,» pirms de-

viņdesmit gadiem bija teicis izraēliešu zinātnieks 
Moti Feits, atbildot uz jautājumu par dzīvnieku 
un augu sugu masveida izmiršanu. Vēlāk viņš 
izskaidroja savu hipotēzi, bet neviens neko ne-
saprata. Tas nebija svarīgi. Cilvēki negribēja sa-
prast: viņi vienkārši gribēja, lai atkal būtu kaķi, 
suņi, apelsīni un citroni.

Pirmie izzuda suņi un kaķi: pēkšņi tie visi bija 
miruši, vienā dienā un vienā laikā. Daži vienkārši 
bija saritinājušies un aizmiguši un vairs nepamo-
dās. Citi, rejot vai tīrot kažoku, nokrita beigti, it 
kā viņiem būtu beigušās baterijas. Pirms tam ne-
kādas dīvainības ar viņiem netika novērotas.

Suņiem un kaķiem sekoja ziloņi, citronkoki un 
vaļi. Tad tapiri, ābeles un opuncijas. Bet tarakānu 
izmiršana izraisīja masu histēriju, kas pamudinā-
ja Feitu un citus zinātniekus pievērsties šīs prob-
lēmas risināšanai.

Tāpat kā suņi un kaķi, tie visi pēkšņi iznāca no 
savām slēptuvēm — visi pasaules tarakāni, kuru 
beigto ķermeņu kalni pārpludināja pilsētas un 
ielas.

Runāja par kodolkariem, sprādzieniem Visu-
mā, ekosistēmu krīzi... Gadiem ejot un sugām 
turpinot izmirt tikpat satraucošajā veidā, puse 
Zemes iedzīvotāju izdarīja pašnāvību, un to līķi 
gulēja kaudzēs gluži kā tarakāni.

Rakele Kastro
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Izdzīvojušie pārvācās uz citām pilsētām — 
daudz mazākām, lai saspiestos ciešāk kopā un iz-
liktos, ka nekas nav noticis.

Feits nomira, neradis risinājumu, bet tā mek-
lēšana kļuva par dzimtas tradīciju — deviņdesmit 
gadus vēlāk Abduls Feits, kurš bija zinātnieks, tā-
pat kā viņa vectēvs, turpināja pētīt šo problēmu, 
mēģinot to ja ne novērst, tad vismaz noskaidrot 
tās cēloņus.

 
III
Es izgāju no mājas. Uz mirkli es aizmirsu par 

senčiem, ieraugot, ka autobuss ir apstājies tieši 
manā pieturā. «Kāda veiksme,» es nodomāju un 
sāku skriet, lai paspētu tajā iekāpt. Pieskrienot 
tuvāk, sapratu, ka apkārt valda tāds pats klusums 
kā mājās, jo autobusa motors bija izslēgts. Iekšā 
sēdēja tikai pāris cilvēku — tikpat klusi un domīgi 
kā mamma. Vadītāja nebija.

Tālumā es pamanīju kādu vīru, kurš bija ģēr-
bies sabiedriskā transporta šofera uniformā. Viņš 
gāja pa ielas vidu, nemaz neraizējoties par mašī-
nām… kuru nemaz nebija. Es to pamanīju tikai 
tagad.

Pieskrēju pie vīrieša un sadzirdēju, ka viņš pie 
sevis kaut ko murmina. Tas bija Bekera dzejolis 
— viens no tiem, kas tik ļoti patika mammai, kad 
viņa bija iemīlējusies tētī.

Skumjš ir tas sapnis, kas raudāt mums liek, / 
tomēr manās skumjās ir prieks… Es zinu, ka man 
vēl asaras paliek!

Bija skaidrs, ka notiek kaut kas šausmīgs. Es 
negribēju doties uz skolu. Mājās atgriezties arī 
baidījos, tāpēc bezmērķīgi klīdu pa pilsētu. Ie-
las bija izmirušas un mēmas, un vienīgā skaņa, 
ko varēja dzirdēt, bija manu soļu atbalss. Pēc brī-
ža es izdarīju vienīgo, kas man šajā situācijā likās 
loģiski, — aptīrīju tirdzniecības centru.

 
IV
Divi zinātnieki, kuri izdzīvoja Pasaules sugu 

krīzē, bija cieši sadarbojušies ar Moti Feitu un at-
cerējās viņu ar cieņu un apbrīnu — Nabors Es-
kobedo, ietekmīgas Kolombijas dzimtas pēctecis, 
un Fransuāza Lotreka, kanādiete, kurai nebija 
nekāda sakara ar viņas uzvārda brāli gleznotāju.

Viņi bija izdzīvojuši, pateicoties Moti maz-
dēlam Abdulam, kurš tos bija atradis vecus, ne-
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spējīgus un pamestus vienā no briesmīgākajām 
jaunajām pilsētām. Izmantojot slepenu tehnolo-
ģiju, viņš bija pārnesis to apziņu jaunos ķerme-
ņos — skaistos un enerģijas pilnos, lai tie varētu 
turpināt savus pētījumus. Fransuāza mēģināja at-
gūt nedaudzo mumificējušos augu un dzīvnieku 
DNS paraugus (viņai bija nācies grūti pārliecināt 
Abdulu, ka, neskatoties uz neskaitāmajām tara-
kānu fosilijām, tie nav piemēroti viņas eksperi-
mentiem); ar iegūtajiem DNS paraugiem Nabors 
mēģināja radīt jaunus audu paraugus, kurus va-
rētu implantēt dzīvajās sugās, lai atgrieztos dzīvē 
izzudušie augi un dzīvnieki.

Līdztekus atklātajam nemirstības noslēpumam 
Abduls bija izstrādājis arī vairākas citas absolū-
ti inovatīvas un neticamas tehnoloģijas… Tomēr 
ne gluži tas cilvēcei bija vajadzīgs. Ar iegūtajiem 
patentiem viņš un viņa partneri varēja dzīvot 
mierīgu un ērtu dzīvi un turpināt savus pētīju-
mus. Tomēr viņu galvenais mērķis nedevās rokā. 
Gāja gadi, un viņu neapmierinātība un vilšanās 
pieauga.

 
V
Es nesteidzīgi izvēlējos vispiemērotāko «ga-

džetu». Nē, meloju — es izvēlējos tādu, kurā bija 
sabāztas iekšā visas iespējamās funkcijas, tādu, 
kādu tētis man nekad nepirktu un kurš man ne-
kad mūžā nebūs vajadzīgs. Tas bija retro aparāts, 
tieši kā pagājušā gadsimta telefoni — tas atska-
ņoja dziesmas un video, pārraidīja datus, ierak-
stīja audio un video (miniformātā, protams) un 
uzņēma fotogrammas. Tajā bija arī vecu video-
spēļu emulators. Es vienmēr ar nicinājumu biju 
noraudzījies uz tiem, kuri mēģināja aizmirsties 
spēlītēs, tomēr šis aparāts bija tieši tas, kas man 
vajadzīgs.

Jau grasījos doties prom no veikala, bet vēl 
apstājos pie gaļas stenda un nozagu veselu kro-
kodila šķiņķi (man vienmēr bija licies smieklīgi, 
ka agrāk cilvēki ēda cūkgaļu). Visā veikalā bija 
tikai kādi pieci seši cilvēki, un visi izturējās tik-
pat dīvaini kā uz ielas, autobusā un mājās.

— Mana vecmāmiņa tik garšīgi gatavoja, ka 
es tā arī neesmu varējusi samierināties ar viņas 
nāvi, — teica kāda ļoti veca sieviete.

— Es gribu aizmirst staigāt, lai tu mani atkal 
nēsātu uz rokām, mamm, — teica sešus vai sep-
tiņus gadus vecs bērns, kurš viens pats brauca 
ar eskalatoru.

Neviens man neprasīja uzrādīt pārtikas kartī-
ti. Tāpēc es atgriezos un paņēmu arī jaunu, tīru 
drēbju kārtu.

Jau dodoties uz izeju, tālumā pamanīju viņu. 
Manu uzmanību piesaistīja viņas satrauktais 
skatiens. Viņas acis bija sasarkušas, it kā viņa 
būtu raudājusi, bet tās bija arī ļoti lielas un dzī-
vīgas. Visas dienas garumā es tādas nebiju re-
dzējis.

Viņa tāpat skatījās uz mani — pārsteigta un 
nokaunējusies. Rokās bija divi pilni iepirkumu 

maisiņi ar Tradicion produktiem — jogurtu, bur-
kānu salātiem, apelsīnu sulu (iedomājos, ka tas 
droši vien ir jaunums) un citiem pirkumiem.

— Tu neesi bēdīgs? — viņa man pārsteigta jau-
tāja. 

Es noliedzoši pamāju.
— Vai esi nomēģinājis šos? — viņa turpināja. 
Es šaubījos. Vecāki vienmēr pirka Tradicion 

produktus un gandrīz neko citu neēda, bet es 
tieši otrādi. Neatceros, kurš, bet skolā kāds stās-
tīja, ka Feita uzņēmums ar savu retro ēdienu 
pelnot miljonus, jo visi grib nomēģināt, kā garšo 
jamsa salāti ar citronu, hibiska tēja vai kas cits, 
kas tiem atgādināja viņu reģiona ēdienu, kuru 
vairs nebija iespējams dabūt. Es izdomāju da-
žādus ekoloģiskus ieganstus, lai to neēstu, bet 
patiesībā es vienkārši gribēju pakaitināt pieau-
gušos. To atceroties, es sajutos muļķīgi.

— Labi, es iešu, — viņa noteica un izgāja laukā. 
Vairs nesajūtot viņas skatienu, es attapos, it kā 
būtu pamodies no transa. Metos skriet, lai viņu 
panāktu.

 
VI
Abdula panākumi viņam ļāva izveidot multi-

nacionālu uzņēmumu, kas būtībā bija varenāks 
par lielāko vairumu uz Zemes palikušo valdību, 
un viņam piederēja daudzu produktu mono-
pols. Tomēr ar to nebija gana. Katru panākumu, 
par kuru uzzināja mediji, apēnoja divdesmit ne-
veiksmes, kas bija saistītas ar viņa paša apsēstī-
bu. Vienreiz jau likās, ka viņi ir no jauna radīju-
ši āpsi… Bet tas nodzīvoja tikai pusstundu, tad 
aizmiga un pārstāja elpot — kā kādā vecā filmā. 
Otrreiz ar hipopotamu mātīti viņiem izgāja vēl 
ļaunāk — tā nodzīvoja pāris dienu, apēdot mil-
zum daudz pārtikas, kas izmaksāja veselu bagā-
tību, un tad noslīcinājās baseinā, tieši tad, kad 
visi trīs — Abduls, Fransuāza un Nabors — jau 
bija paspējuši tai pieķerties.

Lai, izmantojot visus pārņēmušo retromāni-
ju, palielinātu ienākumus un liktu lietā uzkrātās 
zināšanas, viņi radīja sintētiskus produktus, kas 
līdzinājās tiem, ko pagātnē gatavoja no šobrīd 
jau izzudušiem augiem un dzīvniekiem. Cilvēki 
kā traki pirka Tradicion markas, kā to nosauca, 
produktus, un Abdula bagātība vairākkārtīgi pa-
lielinājās. Tomēr ne viņš, ne viņa līdzstrādnieki 
neaizmirsa par sākotnējo mērķi.

 
VII
Es skrēju un panācu viņu pāris metrus no vei-

kala. Viņa paskatījās uz mani ar ziņkāri. Viņa 
bija ļoti skaista: kādi sešpadsmit gadi, melni, īsi 
mati un — to jau es laikam teicu — milzīgas un 
ļoti melnas acis. Viņa bija ģērbusies retrodrēbēs. 
Jā, es zinu — šobrīd viss ir retro, bet viņējās likās 
tiešām autentiskas.

Manīju, ka viņa jūtas neveikli. Viņa gaidīja 
manu — vienalga, kādu — reakciju. Tāpēc es pa-
teicu to, kas man nedeva mieru visu dienu:

Rakele Kastroproza Apelsīnu sula
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Mani 
pārsteidza 
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apņēmība un 
pašpaļāvība, 
ņemot vērā, 
ka viņa bija 
tikai parasta 
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priekšvakarā

— Tu pamanīji, ka visi ir sajukuši prātā?
Tas bija stulbi. Es zinu. Tomēr es sajutu lielu 

atvieglojumu, izdzirdot savu balsi. Tas bija tā, it 
kā es ilgu laiku būtu klusējis un tagad priecātos, 
ka neesmu kļuvis mēms. Viņa uzmeta man iein-
teresētu skatienu.

— Visu šo laiku, un tu nebiji pamanījusi? 
— Cik ilgi viņi tādi jau ir?
Viņa uz brīdi apstājās, it kā meklētu vārdus. 
— Kur tu biji nedēļas nogalē?
Es gribēju viņai izstāstīt, bet man likās, ka tas 

būtu ļoti muļķīgi un garlaicīgi. Nezinu. 
— Man liekas, ka visi ir sajukuši prātā, — es 

teicu. — Vai arī, ka es pats esmu traks. Saproti?
Viņa pamāja. Mēs bijām divi, tātad mēs ne-

bijām traki. Vai vismaz šis vājprāts bija kopīgs. 
Mēs lēnā solī aizgājām līdz parkam. Sastapām 
tikai pāris cilvēku, kuri likās vēl skumjāki par 
tiem, kurus redzēju no rīta. Es iedomājos, ka ar 
laiku skumjas pieaug, bet negribēju to teikt.

— Izskatās, ka, laikam ejot, viņiem kļūst arvien 
ļaunāk, — viņa teica. Man šķiet, ka beigās viņi 
padara sev galu vai ļaujas nāvei. 

Es sajutu dvēseļu radniecību. Vēl nekad mūžā 
nebiju juties tik laimīgs.

Mēs apsēdāmies parkā paēst. Es paņēmu 
šķiņķi, ko biju nozadzis veikalā. Viņa paņēma 
savu ēdienu. Nemaz nebiju apjautis, cik izsalcis 
patiesībā biju, jo vienā rāvienā notiesāju pusi ie-
pakojuma. Beigās pāri palika tikai pudele apelsī-
nu sulas un pāris pudiņu ar vaniļas garšu. 

— Gribi? — viņa pajautāja. 
— Tagad ne. Es esmu pieēdies.
— Tad es arī ne. Pietaupīšu vakariņām.
Man tā likās lieliska doma — it kā tas mūs vēl 

vairāk satuvinātu. Kad mute vairs nebija pilna, 
bija laiks parunāt, izstāstīt viens otram, kas mēs 
esam, mēģināt saprast, kāpēc viņa un es jopro-
jām esam dzīvi… vai drīzāk pie pilna prāta. Es 
jau pavēru muti, lai runātu, bet viņa mani ap-
klusināja ar skūpstu. Es uz savas ādas nekad ne-
biju jutis tik karstu pieskārienu. Jutos vēl laimī-
gāks nekā iepriekšējo reizi, kad domāju, ka tas ir 
laimīgākais mirklis manā mūžā.

 
VIII
Par spīti tam, ka viss gāja augšup, Nabora, 

Fransuāzas un Abdula lepnums bija aizskarts: 
sugu atjaunošanai bija jābūt iespējamai, un 
fakts, ka praksē tā ne reizi nebija izdevusies, rai-
sīja rūgtumu. Viņi mainīja ķermeni, kad vien to 
vēlējās, tāpēc nenācās raizēties par to, ka viņi 
varētu «nomirt, nesasnieguši mērķi». Bet «dzī-
vot mūžīgi, nesasniedzot mērķi», līdzinājās ellei. 
Viņus vairs nekas nespēja apturēt — apsēstība 
kļuva jo dienas, jo nekontrolējamāka.

Pētījumi noveda viņus pie divām vienas ģints 
augļu šķirnēm, ko viņi iepriekš nebija pētījuši: 
Citrus sinensis un Citrus reticulata, proti, pie apel-
sīna un mandarīna. Kāds cilvēks viņiem bija ie-
devis katra augļa paraugu, kas vairākus gadu 

desmitus bija gulējuši Sibīrijas raktuvju dzīlēs.
Viņi no nulles izstrādāja pilnīgi jaunu teori-

ju. Eksperimenti ar mandarīnu nedeva pozitī-
vus rezultātus: tie cieta neveiksmi jau sākuma 
fāzē. Tomēr viņiem izdevās sintezēt produktu, 
kas bija gandrīz identisks mandarīnu kompo-
tam un drīz vien pārpludināja gourmet veikalus: 
«Pagātne vēl nekad nav garšojusi tik saldi» — ar 
šādu saukli tika reklamēts jaunais Tradicion diž-
pārdoklis, kas padarīja pasauli traku.

Turpretim apelsīns viesa viņos cerību: drīz 
vien viņiem jau bija kociņš, kas gan bija vārīgs 
un dzeltenīgs, tomēr dzīvs. Pēc diviem mēne-
šiem tam parādījās sīki, dzeltenīgi ziedi, kuri 
gandrīz nesmaržoja. Tad parādījās pirmie apel-
sīni, kas, pētniekiem par bēdām un neizpratni, 
bija nedzīvi. Tomēr katrā apelsīnā bija sēkliņas, 
kuras varēja iestādīt.

Un apelsīni vairojās milzu ātrumā. 
— Lai atzīmētu šo mūsu pirmo panākumu, 

— preses konferencē pēc pāris mēnešiem sacīja 
Abduls, — mēs esam radījuši mūsu pirmo Tra-
dicion produktu no pilnīgi dabīgām izejvielām.

Visi aplaudēja, paceļot glāzes ar apelsīnu sulu. 
 
IX
— Vai tu esi bijis vecpilsētā? — viņa pēkšņi pa-

jautāja. Pirms es paspēju atbildēt, viņa piecēlās 
un nopurināja no drēbēm drupačas. Es arī pie-
slējos kājās, lai gan būtu gribējis palikt tepat, ap-
skāvies ar viņu.

— Tas it kā ir aizliegts, vai tad ne? — es atbildē-
ju un uzreiz nožēloju savu mazdūšību. Bet viņa 
tikai aprauti iesmējās.

— Kas tad var notikt — mums var uzbrukt tara-
kānu bars? Vai sakost traka žurka? 

— Varbūt policija mūs var apturēt un nelaist 
iekšā?

Viņa pacēla acis pret debesīm.
— Par to neuztraucies. Šajās dienās nevienam 

ne par ko nav daļas.
Viņa paātrināja soli un devās uz autostāvvie-

tu. Mani pārsteidza viņas apņēmība un pašpaļā-
vība, ņemot vērā, ka viņa bija tikai parasta mei-
tene pasaules gala priekšvakarā. Vēl pārsteigtāks 
es jutos, kad viņa izvēlējās zilu sporta auto, kura 
atslēgas stāvēja uz priekšējā stikla, un nešaubo-
ties to iedarbināja.

— Kā tad būs? Tu brauksi uz vecpilsētu vai ne? 
— Jā, — es teicu un iekāpu mašīnā.
Pa ceļam mums nācās apbraukt pāris pames-

tu mašīnu un pat pāris cilvēku, kuri sēdēja ceļa 
vidū. Viens no viņiem — vīrietis mana tēta vecu-
mā — raudāja kā mazs bērns. Citi vienkārši sē-
dēja, bija apgūlušies vai stāvēja aizvērtām acīm, 
pavērtu muti un apmaldījušos skatienu, bet visu 
sejās bija lasāms, ka viņi no dzīves vairs neko 
negaida.

Vecpilsētā mēs nonācām līdz ar pēdējiem sau-
les stariem. Mani pārsteidza, ka nekur nebija ne 
sargu, ne aizsargbarjeru, nekā — ceļš pēkšņi pār-
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auga vecās ieliņās, un es pat nepamanīju, kurā 
brīdī mēs jau bijām pašā pilsētā vai kurā brīdī 
mēs būtu varējuši teikt, ka «šeit sākas» pilsēta, 
jo jau labu gabalu iepriekš ceļa abās pusēs pa-
rādījās pussabrukušas mājas — vispirms diezgan 
atstatu viena no otras kā maizes drupačas, kas 
izbirušas kādam milzim pastaigas laikā, bet pēc 
tam jau daudz tuvāk cita citai, un tad jau tik cie-
ši saspiedušās, it kā gribētu paglābties no auk-
stuma.

Pa ceļam mēs neko daudz nerunājām, bet jo 
dziļāk sagruvušajā pilsētā mēs iebraucām, jo 
nopietnāka viņa kļuva. Viņa… Vai tiešām es pat 
nebiju pajautājis, kā viņu sauc? Tagad man bija 
vēl vairāk jautājumu, bet viņa izskatījās tā, it kā 
nebūtu gatava atbildēt ne uz vienu no tiem.

— Tu tikai nedusmojies, bet ir jau vēls, mēs at-
rodamies aizliegtajā zonā, visi izturas ārkārtīgi 
dīvaini, un es pat nezinu, kā tevi sauc un uz ku-
rieni mēs braucam.

Pieri saraukusi, viņa paskatījās uz mani atpa-
kaļskata spogulī. Bet tad nopūtās, un grumbas 
viņas pierē izzuda.

— Mēs braucam uz māju, kurā es bērnībā dzī-
voju, — viņa atbildēja. Es nodomāju, ka viņa arī 
sāk jukt prātā. — Kā tevi sauc?

— Markoss.
— Ļoti patīkami, Markos. Es esmu Fransuāza.
 
X
Kampaņa Tradicion apelsīnu sulas palaišanai 

tirgū bija masveidīga — ar bezmaksas paraugiem 
visām ģimenēm visās pilsētās; paraugus piegā-
dāja Feita dronu flote. «Atklāj atmiņu garšu no 
jauna!» — ar šādu reklāmas saukli tā tika pre-
zentēta. Preses konferencē Abduls un Nabors 
saskandināja glāzes ar žurnālistiem. Fransuāza 
gan ne, jo viņa nevarēja izmest no prāta dīvai-
nās ziņas, ko pēdējā laikā bija saņēmusi. Cilvēki, 
kas tirgus pētījumu laikā bija izmēģinājuši jauno 
produktu dažādās prezentācijās, bija pārstāju-
ši iet uz darbu; to pašu varēja teikt par kvalitā-
tes kontroles pētījumiem un strādniekiem, kas 
bija nodarbināti fabrikās, kur sulu pildīja pakās 
(tobrīd apelsīnu audzēšana, novākšana un sulas 
spiešana jau bija pilnībā automatizēta).

Nevienam it kā nebija nekā nopietna — tikai 
nomāktība, nostalģija un viegla depresija.

Nākamajā dienā pēc preses konferences — tā 
bija piektdiena — uz darbu laboratorijā atnā-
ca tikai Fransuāza. Viņa mēģināja sazināties ar 
Naboru un Abdulu, bet, uzspiežot viņu numu-
rus, parādījās vienīgi abu hologrammas, lūdzot 
atstāt ziņu. Veselu dienu veltīgi nogaidījusies, 
Fransuāza nolēma doties uz Abdula māju. Viņa 
to sastapa pagalmā sēžam šūpolēs, kuras viņš 
nekad nemēdza izmantot. Nepaceļot acis no kā-
jām, kas rāmi kustējās šūpoļu ritmā, Abduls pa-
teica, ka došoties atvaļinājumā ar vecotēvu, un 
tad viņai neko vairs neatbildēja. Pēc pāris stun-
dām viņa mēģināja iekļūt Nabora mājā, bet tur 

neviena nebija, un kopš tā laika Fransuāza viņu 
vairs netika redzējusi. 

Kaut kas bija noticis. Kad viņa devās mājup, 
ielas kļuva arvien tukšākas. Mājās viņa pieslē-
dzās internetam, lai pārliecinātos, ka nav nekā-
du ziņu par viņu iepriekšējās dienas panāku-
miem. Portālos faktiski nebija jaunu ziņu, toties 
bija daudz savādu, neizskaidrojamu tekstu un 
video. Tas pats bija noticis ar tiešraides ziņām 
vairumā videokanālu. Visi portāli bija uzkāru-
šies — jaunas ziņas neparādījās, un daži kanāli 
vispār bija pazuduši.

Fransuāza atvēra dokumentus par klonēšanas 
pamatprocesiem. Pārskatot daudzu eksperi-
mentu rezultātus, viņa atklāja un atcerējās, ka ar 
daudzām sugām — āpsis un hipopotamu mātīte 
bija tikai divi starp daudziem tūkstošiem — bija 
radušās vienas un tās pašas problēmas, impulsa 
neesamība vai pašiznīcināšanās impulss.

— Kā ir iespējams, ka tas tiek nodots no viena 
dzīvnieka otram? No vienas sugas otrai? — viņa 
teica un norija siekalas, it kā mēģinot apspiest 
raudas. Es pavadīju visu dienu, cenšoties rast 
atbildi, bet nekā. Beigās es padevos, jo, lai kas 
arī būtu noticis, tagad tāpat ir par vēlu. Vai ne, 
Markos?

 
XI
Pirms es paspēju viņu apturēt, viņa no mu-

gursomas izņēma apelsīnu sulu un izdzēra to 
tieši no pakas. Mugursoma palika mētājamies 
uz grīdas istabā, kurā viņa bija dzīvojusi bērnī-
bā.

Un uz brīdi biju iedomājies, ka mēs abi gulē-
sim vienā gultā.

Es paliku stāvam, nezinādams, ko darīt. Me-
hāniski paķēru pudiņu un tieši tobrīd izdzirdēju 
troksni, ko pazinu no veciem ierakstiem. Atstāju 
Fransuāzu ar viņas skumjām un apelsīnu sulu, 
un viņas nāvi, lai atrastu skaņas avotu. «Ņaudē-
šanas» avotu, es pats sevi palaboju.

Tagad, glaudot kaķi, kuru atradu drupās un 
ar kuru kopā notiesāju pudiņu, es prātoju, ka 
tas ir daudz skaistāks, nekā aprakstīts vēstures 
grāmatās — skaistākais, mīkstākais un maigākais 
dzīvnieks, kādu jelkad biju redzējis.

Iedomājos arī par vispārzināmo pieņēmumu, 
ka kaķi esot izmiruši.

Es vairs nezinu, vai atteicos iedzert kopā ar 
Fransuāzu tādā kā pašnāvnieciskā aktā, un tieši 
tāpēc mans kaķis tiešām eksistē, vai arī es tomēr 
iedzēru sulu, un šis viss ir tikai pirmsnāves mur-
gi: neatvairāmas atmiņas par senākiem laikiem, 
vēl pirms manas dzimšanas.

Tomēr labāk vēlos koncentrēties uz kaķa mur-
rāšanu, uz baudu, ar kādu viņš ēd savu pudiņu, 
un skumjo prieku, kuru es izjūtu. Ê

No spāņu valodas tulkojusi Liene Mustapa
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Muižkungs Popeļskis juta, ka ir labs laiks darī-
jumiem. Ik gadu viņam nāca klāt viens zivju dī-
ķis. Karpas viņa dīķos bija lielas un treknas. Pa-
šas līda tīklos, kad pienāca laiks. Muižkungam 
patika staigāt pa vaļņiem, zīmēt uz tiem apļus, 

skatīties ūdenī un tad debesīs. Zivju tuklums 
mierināja nervus, dīķi ļāva viņam tajā atrast kaut 
kādu jēgu, jo vairāk dīķu, jo vairāk jēgas. Muiž-
kunga Popeļska prāts bija viscaur nodarbināts ar 
dīķiem: bija jāplāno, jāapdomā, jālasa, jārada, jā-
kombinē. Par dīķiem varēja domāt visu laiku, un 
tad prāts neaizklīda tumšos, aukstos apgabalos, 
kas iesūca sevī kā purvs. 

Vakarus muižkungs veltīja ģimenei. Viņa sie-
va, smalka un trausla kā niedre, apbēra viņu 
ar stāstiem par, kā Popeļskim šķita, sīkām un 
nesvarīgām problēmām. Par kalpiem, par bal-
lēm, par bērnu skolām, par auto, par naudu, 
par patversmi. Sēdēja visu vakaru salonā un 
ar savu monotono balsi pārmāca radio spēlē-
tās melodijas. Agrāk viņš bija bijis tik laimīgs, 
kad sieva masēja viņam muguru. Tagad sievas 
smalkie pirksti reizi stundā pāršķīra grāmatas 
lapas; viņa to lasīja jau gadu. Bērni auga, un 
muižkungs par viņiem zināja aizvien mazāk. 
Viņa vecākā meita ar nicīgi sakniebtām lūpām 
lika viņam justies neērti savā klātbūtnē, kā sve-
ša un pat viņam naidīga būtne. Puika bija kļu-
vis kluss un bailīgs, klēpī vairs nenāca, aiz ūsām 
neraustīja. Jaunākais dēliņš, mīlēts un lutināts, 
bija ietiepīgs, un reizumis viņu pārņēma negan-
tu dusmu lēkmes.

Trīsdesmit pirmajā gadā Popeļski ar bērniem 
aizbrauca uz Itāliju. Kad viņi atgriezās no brīv-
dienām, muižkungs Popeļskis jau zināja, ka atra-
dis savu kaislību. Mākslā. Viņš sāka krāt gleznie-
cības albumus, bet pēcāk aizvien biežāk iegriezās 
Krakovā, kur pirka gleznas. It kā ar to nepietiktu, 
viņš bieži aicināja māksliniekus uz savu lielmui-
žu, sēdēja, aizrāvies sarunās ar viņiem, un dzē-
ra. Rītausmā veda visus sanākušos uz saviem dī-
ķiem un rādīja viņiem milzīgo karpu olīvkrāsas 
miesas. 

Nākamajā gadā muižkungs Popeļskis mežonī-
gi iemīlējās Marijā Šer, jauniņā Krakovas māksli-
niecē, futūristē. Kā jau straujās mīlestībās gadās, 
viņa dzīvē sāka parādīties apstākļu sakritības, 
nejauši kopēji paziņas, nepieciešamība doties 
pēkšņos izbraukumos. Pateicoties Marijai Šer, 
muižkungs Popeļskis iemīlēja mūsdienu māk-
slu. Mīļākā pati bija kā futūrisms: pilna enerģi-
jas, traka, bet dažās lietās velnišķi konkrēta. Āda 
viņai bija kā skulptūras virsma, gluda un cieta. 
Gaišās matu šķipsnas lipa tai pie pieres, kad viņa 
strādāja pie kāda liela audekla. Viņa bija muiž-
kunga sievas pretstats. Salīdzinājumā ar Mariju 
muižkunga sieva atgādināja astoņpadsmitā gad-
simta klasicisma ainavu: detalizētu, harmonisku 
un līdz sāpēm garlaicīgu. 

Savas dzīves trīsdesmit astotajā gadā muiž-
kungs Popeļskis juta, ka ir atklājis seksu. Tas 
bija traks un mežonīgs kā mūsdienu māksla, kā 
Marija Šer. Darbnīcā pie gultas stāvēja milzīgs 
spogulis, kurā varēja redzēt visu Marijas Šer un 
muižkunga Popeļska pārtapšanu par sievieti un 
vīrieti. Tur atspīdēja savērptie palagi un aitādas, 

Olga Tokarčuka

Muižkunga 
Popeļska 
laiks
Fragments no romāna 
Vecveclaiks un citi laiki  

proza

Olgas Tokarčukas (Olga Tokarczuk, 1962) — 
poļu rakstnieces, nu jau Nobela prēmijas 
laureātes — romāns Prawiek i inne 
czasy (1996), kura nosaukumu latviski 
tulkošanas gaitā atveidoju kā Vecveclaiks 
un citi laiki, ir viens no agrīnajiem 
autores darbiem un tulkots jau 20 valodās. 
Grāmatu veido 60 dažādu vietu, lietu un 
personu «laiki», savstarpēji mijoties un 
ļaujot bagātīgā laiku pīnē izsekot viena 
varoņa laika kopumam salikumā ar kādu 
citu. Tokarčuka gan prozā, gan dzīvē piešķir 
lielu lomu arī nemateriālajai, ne gluži lineāri 
aprakstāmajai pasaulei; nepieciešamība 
pārtapt citā radībā, kaut vai lietā, kas 
saistīta ar visām citām lietām savā vidē un 
laikā, un kļūt par vienu apziņas un vērojuma 
vienību polifoniskā vēstījumā ir uzsvērta arī 
autores 2019. gada Nobela lekcijā.  
Tulkotāja
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un krāsām nošļakstītie, plikie ķermeņi, un gri-
mases, un kailās krūtis, vēderi, un muguras ar 
smiņķa švīkām.

Atgriezdamies jaunajā automašīnā no Krako-
vas savā pilī, muižkungs Popeļskis kala plānus 
par bēgšanu uz Brazīliju, uz Āfriku ar savu Ma-
riju, taču, pārkāpis sava nama slieksni, allaž no-
priecājās, ka viss ir savās vietās, pastāvīgs un ne-
šaubīgs, un drošs. 

Pēc sešiem trakuma mēnešiem Marija Šer pa-
ziņoja muižkungam Popeļskim, ka dosies uz 
Ameriku. Viņa teica, ka tur viss esot jauns, vē-
rienīgs, pilns enerģijas. Viņa tur radīšot sev jau-
nu dzīvi kā tādu futūristisku gleznu. Pēc viņas 
aizbraukšanas muižkungs Popeļskis saslima ar 
savādu polisimptomātisku slimību, ko ērtības 
labad nosauca par locītavu iekaisumu. Mēnesi 
viņš sagulēja gultā, kur varēja mierīgi nodoties 
ciešanām. 

Viņš gulēja mēnesi, taču ne tik daudz sāpju vai 
vājuma dēļ, cik tāpēc, ka atgriezies bija kaut kas 
pēdējos gados aizmirsts — sajūta, ka pasaule iet 
bojā, bet īstenība sadrūp kā satrunējis koks, ka 
zem matērijas iet plašumā pelējums un ka tas 
notiek bez jelkādas jēgas un nozīmes. Muižkun-
ga ķermenis padevās — viņš arī drupa gabalos. 
Tas pats sāka notikt arī ar viņa gribu. Laiks starp 
apņemšanos kaut ko izdarīt un ķeršanos pie 
darba uzblīda un kļuva nepārvarams. Muižkun-
ga Popeļska rīkle bija uzpampusi un aizspros-
tojusies. Tas viss nozīmēja, ka viņš aizvien vēl ir 
dzīvs, ka viņa ķermenī vēl notiek procesi, plūst 
asinis, pukst sirds. «Panākuši mani,» domāja 
muižkungs un mēģināja no gultas kaut kam pie-
ķerties ar skatienu, bet skatiens bija kļuvis lipīgs: 
tas ceļoja pa istabu un mantām, tas sēdās uz lie-
tām kā muša. Klap! — tas nosēdās uz grāmatu 
grēdas, ko muižkungs bija licis atvest, lai arī ne-
lasīja. Klap! — zāļu pudelīte. Klap! — kāds traips 
uz sienas. Klap! — skats uz debesīm pa logu. Cik 
mokoši bija skatīties cilvēkiem sejās! Tās viņam 
šķita tik nepastāvīgas, tik mainīgas. Vajadzēja būt 
ļoti vērīgam, lai tajās ielūkotos, bet muižkungam 
Popeļskim nebija laika būt vērīgam. Viņš novēr-
sās. 

Muižkungs Popeļskis dzīvoja ar pārņemo-
šu baismīgu sajūtu, ka pasaule līdz ar visu labo 
un slikto, kas tajā ir, iet viņam garām; mīlestī-
ba, sekss, nauda, pacilājums, tāljūru braucieni, 
skaistas ainavas, gudras grāmatas, brīnišķi cilvē-
ki — tas viss aizslīd kaut kur sāņus. Muižkunga 
laiks paiet. Tad viņam pēkšņā izmisumā gribējās 
rauties kājās un sazin kurp skriet. Taču kurp un 
kālab? Viņš atkrita atpakaļ spilvenos un rīstījās 
neizraudamās sāpēs. 

Un atkal pavasaris atnesa kādu cerību uz iz-
glābšanos. Kad viņš jau bija atsācis staigāt, tie-
sa gan, ar spieķi, viņš apstājās pie sava iemīļo-
tā dīķa un uzdeva sev pirmo jautājumu: kurp es 
eju? Viņš nedroši pakustējās. Kur es rados, kur ir 
mans sākums? Atgriezies mājās, viņš ar grūtībām 

piespieda sevi lasīt. Par senlaikiem, par aizvēs-
turi, izrakumiem un Krētas kultūru. Par antro-
poloģiju un heraldiku. Taču visas šīs zināšanas 
nekur neveda, tāpēc viņš uzdeva sev otru jau-
tājumu: ko vispār iespējams zināt? Un kāds ir 
labums no iegūtām zināšanām? Un vai kaut ko 
var iepazīt līdz galam? Viņš prātoja un prātoja, 
un brīvdienās runājās par to ar Pelsku, kurš ie-
griezās uzspēlēt bridžu. Nekas no abu diskusi-
jām un pārdomām neizrietēja. Reizēm pat muti 
vairs negribējās vērt vaļā. Viņš zināja, ko sacīs 
Pelskis, zināja, ko pats atbildēs. Viņam bija sajū-
ta, ka abi aizvien runā par to pašu, taču atkārto 
jautājumus, itin kā spēlētu lomu, itin kā būdami 
divi nakts kukaiņi, kas pietuvojas lampai un tad 
laižas prom no acīmredzamības, kas spētu viņus 
sadedzināt. Tāpēc viņš uzdeva sev trešo jautāju-
mu: ko nozīmē paveikt, kā dzīvot, ko darīt un ko 
ne? Viņš izlasīja Makjavelli Valdnieku, kā arī Toro, 
Kropotkinu, Kotarbiņski. Visu vasaru viņš lasī-
ja tik daudz, ka gandrīz vairs nenāca laukā no 
istabas. Muižkunga sieva, par to visu noraizēju-
sies, kādu vakaru pienāca pie vīra rakstāmgalda 
un paziņoja: 

— Stāsta, ka tas rabīns no Ješkotļas spējot dzie-
dināt. Biju pie viņa un lūdzu, lai atnāk pie mums. 
Viņš piekrita. 

Muižkungs pasmaidīja, sievas naivuma atbru-
ņots. 

Saruna neizskatījās gan gluži tā, kā viņš bija 
iztēlojies. Kopā ar rabīnu atnāca arī kāds jauns 
ebrejs, rabīns taču nerunāja poliski. Muižkungs 
Popeļskis nekāroja uzticēt šim savādajam pārim 
savu ciešanu stāstu. Tāpēc viņš uzdeva vecajam 
savus trīs jautājumus, lai arī, taisnību sakot, ne 
uz kādu atbildi diži necerēja. Jauneklis ar pei-
siem pārtulkoja skaidros, izteiksmīgos poļu tei-
kumus savītajā un rīklē skanošajā rabīna valodā. 
Un tad rabīns muižkungu pārsteidza:

— Tu krāj jautājumus. Tas ir labi. Man tavai ko-
lekcijai ir vēl viens, pēdējais jautājums: kurp mēs 
dodamies? Kāds ir laika mērķis?

Rabīns piecēlās. Atvadoties Popeļskis sniedza 
rabīnam roku ļoti kulturālā žestā. Pēc brīža, jau 
būdams pie durvīm, rabīns vēl neskaidri nosau-
ca atpakaļ, un puisis pārtulkoja:

— Slikti laiki nāk. Es tev kaut ko iedošu. Labāk 
lai tagad tā manta ir pie tevis.

Muižkungu uzjautrināja šis noslēpumainais 
tonis un ebreja nosvērtība. Pirmo reizi mēneša 
laikā viņš ar apetīti notiesāja vakariņas un pie 
galda jokoja ar sievu.

— Tu ķeries pie katra salmiņa, lai tikai izvilktu 
mani no iekaisuma. Vislabākās zāles slimām lo-
cītavām ir, kā redzams, sirms ebreju vīrs, kurš uz 
jautājumu atbild ar jautājumu. 

Vakariņās bija karpas galerts. 
Nākamajā dienā pie muižkunga atnāca puisis 

ar peisiem un atnesa paprāvu koka kasti. Muiž-
kungs to ziņkārīgi atvēra. Tajā bija nodalījumi. 
Vienā atradās veca grāmata ar latīnisku nosauku-
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Olga Tokarčukaproza Muižkunga Popeļska laiks

mu Ignis fatuus jeb Pamācoša spēle vienam spēlētājam.
Nākamajā lauciņā, kas bija izklāts ar samtu, at-

radās astoņskaldņu metamkauliņš no gaiša koka. 
Uz katras skaldnes bija punktējums — no viens 
līdz astoņi. Muižkungs Popeļskis nekad nebija 
tādu metamkauliņu redzējis. Pārējos nodalīju-
mos vara figūriņas — cilvēki, zvēri un priekšmeti. 
Kārbas apakšā viņš atrada vairākkārt salocītu un 
dažās locījumu vietās pārdilušu audekla gabalu. 
Aizvien vairāk pārsteigts par šo dāvanu, muiž-
kungs izklāja audeklu uz grīdas, kur tas aizņē-
ma gandrīz visu brīvo vietu starp rakstāmgaldu 
un grāmatu plauktiem. Tas bija spēles laukums, 
kaut kas līdzīgs ričuračam milzīga apļveida labi-
rinta formā. 

(..)
Spēles laiks

Uz audekla uzzīmētais labirints sastāvēja no 
astoņiem apļiem jeb sfērām, ko sauca par Pasau-
lēm. Jo tuvāk viducim, jo ciešāks bija labirints, 
jo vairāk strupceļu un visādu stūrīšu, un ieliņu, 
kas nekur neved. Un otrādi — ārējās sfēras šķita 
gaišākas, plašākas, bet labirinta taciņas šeit bija 
brīvākas un ne tik haotiskas, it kā tās aicināt aici-
nātu pastaigāties. Labirinta centrs — vistumšākā 
un vissamudžinātākā daļa — bija Pirmā Pasaule. 
Kāda greiza roka pie šīs Pasaules bija piezīmējusi 
bultiņu ar tintes zīmuli un uzrakstījusi: «Vecvec-
laiks.» «Kāpēc Vecveclaiks?» brīnījās muižkungs 
Popeļskis. «Kāpēc ne Kotušova, Ješkotle, Kielce, 
Krakova, Parīze vai Londona?» Sarežģītais celi-
ņu un krustojumu, lauku un savienojumu zīmē-
jums veda uz vienu ieeju nākamajā lokveida sfē-
rā, ko sauca par Otro Pasauli. Salīdzinot ar blīvo 
centru, šeit bija maķenīt svabadāk, plašāk. Divas 
izejas veda uz Trešo Pasauli, un muižkungs Po-
peļskis ātri saprata, ka ikvienā Pasaulē būs divas 
reizes vairāk izeju nekā ieeju. Ar pildspalvas galu 
viņš rūpīgi saskaitīja visas izejas pēdējos labirin-
ta lokos. To kopā bija 128.

Grāmatiņa Ignis fatuus jeb Pamācoša spēle vienam 
spēlētājam izrādījās vienkārši spēles instrukcija 
latīniski, ivritā un poliski. Muižkungs šķīra lapu 
pēc lapas, un tas viss viņam šķita ļoti sarežģīti. 
Instrukcija pēc kārtas aprakstīja katru iespē-
jamo metienu ar kauliņu, katru kustību, katru 
figūriņu un katru no astoņām Pasaulēm. Ap-
raksts šķita vietām nesaskanīgs un savādu do-
mas līkloču pilns, un galu galā muižkungs no-
domāja, ka viņa priekšā ir kāda neprāša darbs.  
 
«Spēle ir ceļu sistēma, kurā reizi pa reizei jāiz-
dara īstā izvēle,» — tā, lūk, skanēja pirmie vārdi.

«Izvēles notiek pašas, taču reizēm spēlētājam 
rodas iespaids, ka viņš tās izdara apzināti. Tas 
viņu var sabiedēt, jo viņš tad jutīsies atbildīgs par 
to, kur atrodas un ar ko saskaras.

Spēlētājs redz savu ceļu kā plaisas ledū — lī-
nijas, kas galvu reibinošā tempā sašķeļas, izlie-
cas un maina virzienu. Vai arī kā zibeni pamalē, 
kurš meklē pavisam neparedzamu ceļu debesīs. 

Spēlētājs, kurš tic Dievam, teiks: «Dievs tā lē-
mis», «Dieva pirksts» — šis visvarenais, visspē-
cīgais Radītāja pieskāriens. Neticīgie sacīs: «ga-
dījums», «sakritība». Reizumis spēlētājs lieto 
vārdus «mana brīva izvēle», taču šos vārdus viņš 
noteikti sacīs klusāk un bez pārliecības.

Spēle ir bēgšanas karte. Tā sākas labirinta cen-
trā. Spēles mērķis ir iziet cauri visām sfērām un 
atbrīvoties no astoņu Pasauļu lokiem.»

Muižkungs Popeļskis pāršķīra sarežģīto figū-
riņu aprakstu un spēles sākšanas stratēģijas un 
nonāca pie Pirmās Pasaules raksturojuma:

«Iesākumā nebija nekāda Dieva. Nebija ne lai-
ka, ne telpas. Bija tikai gaisma un tumsa. Un tas 
bija brīnišķīgi.»

Viņam bija sajūta, ka šie vārdi ir pazīstami. 
«Pasaule sevī sakustējās un uzmirdzēja. Gais-

mas kūlis ietiecās tumsībā un atrada tur kopš 
mūžīgiem laikiem nekustinātu matēriju. Tas ie-
triecās tajā no visa spēka, līdz atmodināja tur 
Dievu. Dievs, vēl neatmodies, vēl nebūdams 
drošs par to, kas viņš ir, pavērās visapkārt, un, 
tā kā nevienu bez sevis paša neieraudzīja, no-
sprieda, ka viņš ir Dievs. Un, pats sev vārdu de-
vis, pats sevis vēl neatzīts, alka iepazīt sevi. Kad 
viņš pirmo reizi uzlūkoja sevi, izšķīlās Vārds — 
Dievam likās, ka atziņa ir nosaukšana vārdā.

Tā noplēsa Vārdu no Dieva lūpām un sašķaidī-
ja tūkstoš gabalos, kas tūdaļ pat kļuva par Pasau-
ļu sēklām. Kopš tā brīža Pasaules aug, bet Dievs 
atvīd tajās kā spogulī. Tomēr, pētot savu atspul-
gu Pasaulēs, viņš redz sevi aizvien vairāk, labāk 
sevi iepazīst, un šī iepazīšana viņu bagātina, tā 
bagātinot arī Pasaules.

Dievs sevi iepazīst caur laika straumi, jo tikai 
tas, kas ir nenotverams un mainīgs, ir vislīdzīgā-
kais Dievam. Viņš iepazīst sevi klintīs, kas ver-
smainas izlien no jūras, augos, kas iemīlējušies 
saulē, caur zvēru paaudžu paaudzēs. Kad uzro-
das cilvēks, Dievs piedzīvo atklāsmi, pirmoreiz 
iemācās sevī nodēvēt smalko līniju starp nakti 
un dienu, to trauslo robežu, no kuras gaišs sāk 
kļūt tumšs, bet tumšs pārtop par gaišu. Kopš tā 
laika viņš sevi redz cilvēku acīm. Redz tūksto-
šiem savu seju un pielaiko tās kā maskas, un — 
gluži kā aktieris — uz brīdi arī kļūst par masku. 
Lūgdams pats sevi ar cilvēku lūpām, atklāj paša 
pretrunību, gadās taču arī, ka atspīdumi spogu-
lī ir reāli, bet realitāte kļūst par atspulgu. 

«Kas es esmu?» vaicā Dievs. «Dievs vai cilvēks, 
vai varbūt gan viens, gan otrs, vai varbūt neviens 
no tiem? Vai es esmu radījis cilvēkus, vai viņi — 
mani?»

Cilvēks viņu kārdina, tādēļ Dievs iezogas mīl-
nieku pēļos un atrod tur mīlestību. Iezogas sirm-
galvju gultās un atrod tur aiziešanu. Iezogas mir-
stošo gultās un atrod tur nāvi.»

«Kādēļ gan lai es nepamēģinātu?» nodomāja 
muižkungs Popeļskis. Viņš atgriezās pašā grā-
matas sākumā un sarindoja sev priekšā vara fi-
gūriņas. Ê

No poļu valodas tulkojusi 
Ingmāra Balode
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proza

*
Laiku pa laikam es satieku cilvēkus, kas mani 

ir pazinuši kā bērnu, bet nav gaidījuši sastapt kā 
pieaugušo. Elementāras pieklājības dēļ viņi pa-
rasti apslēpj pārsteigumu par to, ka redz mani 
šai pasaulē. Ir vajadzīgs pavērums sarunā, ne-
aizpildīta telpa, lai viņi varētu skaļi izteikt pirmo 
domu, kas tiem iešāvusies prātā, mani ieraugot: 
vai tu vēl esi dzīvs?

Vidusskolā man bija pasaules skatījuma skolo-
tāja, kura reiz izstāstīja, ka pēc tam, kad nomiris 
vīrs, viņa nogriezusi savus garos matus. Un ie-
gājusi vannā. Atrašanās ūdenī bijusi kā šķīstīša-
nās. Viņa bija aizrāvusies ar rituāliem, viņa iene-
sa mācību stundās nopietnību, kuru es, ārkārtīgi 
nopietns četrpadsmitgadnieks, augstu novērtēju. 
Gribēju iemācīties pēc iespējas vairāk; man bija 
sajūta, ka ir jāpasteidzas.

No pasaules skatījuma skolotājas iemācījos jē-
dzienu «liminālā fāze». Tas raksturo pārejas ri-
tuāla visvārīgāko daļu, to, kurā cilvēks atrodas 
starp divām pasaulēm. Tā ir fāze, kurā jaunietis 
vairs nav bērns, bet vēl nav arī pieaugušais; kurā 
mirējs ir pametis dzīvajo pasauli, bet vēl nav kļu-
vis par vienu no senčiem. Šajās fāzēs viss var no-
iet galīgi šķērsām, bet tieši šajās fāzēs arī notiek 
transformācija. Šajās fāzēs mēs augam. Bez tām 
pasaule stāv uz vietas.

Pēc pamatskolas es turpināju mācības vidus-
skolā un vēlāk universitātē. Tad kādā konferencē 
satiku savu bijušo skolotāju. Viņa bija cēlusi kva-
lifikāciju, uzrakstījusi maģistra darbu par zieme-
ļu mitoloģiju, par jotuniem, par cilvēka tumšajām 
un bīstamajām ēnām. Savukārt es biju kļuvis par 
valodniecības doktorantu. Biju koncentrēti pie-
vērsies retorikai, tam, kā ar valodas palīdzību var 
mainīt realitāti. Viņa bija rakstījusi par mentalitā-

tes vēsturi, par tiem domāšanas veidiem, ko mēs 
vairs nespējam aptvert. Mūsu pasaules savā ziņā 
bija no jaunas savestas kopā.

Mana bijusī skolotāja nebija pārsteigta par to, 
ka es studēju doktorantūrā. Pamatskola, kurā 
mācījos, atradās desmit minūšu gājienā no uni-
versitātes bibliotēkas. Tur ar mammas bibliotēkas 
karti es biju ņēmis grāmatas par šamanismu, ko 
piekopj Sibīrijas pirmiedzīvotāji. Biju radis grozī-
ties akadēmiskajās aprindās, un to varēja saklau-
sīt manā runasveidā — tas veidoja priekšstatu par 
mani. Valoda man solīja noteikta veida nākotni, 
līdzīgi tam, kā pirmais teikums grāmatā iezīmē 
to, kā risināsies stāstījums.

Toties skolotāja bija pārsteigta par to, cik labi es 
izskatos. Un tas bija saistīts ar citu nākotnes vīziju, 
kurai bija sakars nevis ar manu valodu, bet gan ar 
manu ķermeni.

Šie vārdi iedveš manī nedrošību. Tu tik labi iz-
skaties. Jā, vai ne? Es glīti ģērbjos. Vairākus gadus 
atvēlēju laiku tam, lai apgūtu piegriezumus, sti-
lus. Astoņpadsmit gadu vecumā pie drēbnieka 
pašūdināju mēteli. Man patīk jakas, kurām apro-
ces ir ar pogām, ko var atpogāt vaļā, un Oksfordas 
stila krekli, kam apkakle izliecas tā, kā vajag.

Bet ne jau to viņa domāja.

*
Tas, kas nolasāms starp rindiņām, proti, pār-

steigums par to, ka esmu dzīvs, virspusē iznirst 
tikai beigās. Tā bija arī ar rakstnieci, ar kuru mā-
cījos vienā klasē vidusskolā. Pēc diviem gadu 
desmitiem mēs stāvējām viesnīcas Bristol Mau-
ru zālē. Viņa to sacīja, melanholijai jaucoties 
ar negribīgumu, viņas acis bija glāstošas, viņa 
sacīja: toreiz jau visi zinājuši, ka es nedzīvošot 
ilgi. 

To zinājuši visi?! Es to nezināju. Es nebiju tā 
autors, no kurienes kas tāds bija radies? To viņa 
nevarēja atbildēt. Tāds priekšstats vienkārši esot 
bijis. Kā ēna, kas krīt no nekā. Vienīgais substan-
ciālais tajā visā bija mans ķermenis. Es gan lie-
lākoties pārvietojos ratiņkrēslā, taču arī kājām 
šķērsoju skolas pagalmu, starpbrīdī gāju laukā 
un stāvēju aplī kopā ar pārējiem skolēniem. Mēs 
runājām par skolotājiem, mēs runājām arī par 
Džoisu, tā bija tāda skola, un man likās, ka esmu 
viens no daudziem. Nezināju, ka man ir kaut 
kāda īpaši traģiska aura.

Es to zināju. Man tikai nebija vārdu, lai to iz-
teiktu. Mēģinu tos atrast tagad.

Mana laika līnija ir tāda pati, kāda citiem. Dzī-
voju tajā pašā pilsētā, kurā uzaugu. Man ir laba 
izglītība, tāpat kā abiem maniem vecākiem. Es 
dzīvoju tādi pašu dzīvi kā citi. Esmu precējies, 
un man ir bērns ar Idu — sievieti, kas nodarbo-
jas ar rakstniecību. Manam dēlam ir manas acis, 
un tās ir manas mātes acis, viņa sejā ir vaibsti, kas 
atgādina viņa vectēvu bērnības bildēs. Tādi ir tie 
pavedieni, kas satur kopā manu dzīvi. Tāds ir tas 
audekls. (..)

Jans Grūe

Es dzīvoju dzīvi, 
kas līdzīga 
jūsējai
Autobiogrāfiska apcere. 
Fragmenti
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Jans Grūeproza Es dzīvoju dzīvi

*
Vidusskolas beigās, kad man bija gadi divdes-

mit, es dzīvoju kino pasaulē.
Gāju uz sinematēku Dronningenas ielā kā zie-

mu, tā vasaru. Reizi mēnesī bija kinocikls Trollis 
no tabakas dozītes, neviens nezināja, kādu filmu 
rādīs, līdz izdzisa gaisma. Rindā stāvēju kopā ar 
draugiem. Priekšpusdienās rīkoja preses seansus, 
tad sēdēju savrup pustukšajā zālē.

Skatījos hronoloģiskā secībā, no mēmā kino 
ēras uz priekšu, gribēju zināt visus būtiskos reži-
sorus, visu, kas ir svarīgs.

Galu galā nonācu līdz Vimam Vendersam. De-
besīs pār Berlīni Bruno Gancs spēlē eņģeli (tumšā, 
novalkātā mētelī, ar zirgasti), kurš klīņā pa pil-
sētu. Neviens viņu neredz, bet viņš vēro, klau-
sās. Viņš uzliek neredzamu roku uz pleca, ir klāt-
esošs. Scenāriju bija sarakstījis Pēters Handke, 
toreiz to nezināju. Vecs un akls vīrietis lomu sa-
rakstā minēts kā Homērs, toreiz to neievēroju.

Es ievēroju, lūk, ko: eņģelis kļūst par cilvēku. 
Viņš iemīlas, taču viss ir daudz vienkāršāk un 
sarežģītāk. No mūžīgā laika viņš iekāpj patlaba-
nējā brīdī. Senie grieķi laiku apzīmēja ar diviem 
vārdiem: kronos ir ‘kosmiskā kārtība’, un kairos ir 

‘te un tagad’. Kairos ir tas, kurā mēs dzīvojam, un 
kairos arī iekrīt eņģelis. Viņš grib visu to, kas pa-
stāv, kas pastāv te, skaņas un smaržas, un garšas. 
Kafijas tasi, cigareti (tas piestāv viņa mētelim un 
zirgastei; eņģeļi, kas saistīti ar filmām, jau tāpat 
vienmēr ir notverti laikā).

Eņģelis lūdzas, un viņam tiek dots. Viņš kļūst 
par cilvēku. Nu viņš ir mirstīgs. Un es zināju: tā 
ir taisnība.

*
Laiks kopā ar mazu bērnu ir tīrais kairos. Šo es 

rakstu, pusotru gadu būdams tēvs, šī ir ilga ta-
gadne, ikkatrs mirklis izstiepjas un aprij apvārsni.

Kādā šī mirkļa punktā es pieceļos, ir rīts mūsu 
pirmajā rudenī, kopš esam kļuvuši par vecākiem.

Ida vēl nav iznākusi no otras guļamistabas, tā-
pēc zinu, ka nakts ir bijusi puslīdz mierīga. Mums 
joprojām ir šādas naktis — naktis, kad Aleksandrs 
pārmaiņus guļ un ēd, kad māte un bērns kopā 
noguļ līdz vēlam rītam, kaut arī tādas naktis kļūst 
arvien retākas, biežāk diena tiek uzrauta kājās 
strauji un pēkšņi, un ar negantu entuziasmu.

Šajā rudens rītā varu piecelties viens, pats savā 
tempā. Gulta ir augsta, uzlikta uz koka klučiem, 
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lai tad, kad pietraušos sēdus un pārceļu pēdas 
pār malu, tās nesniedzas līdz zemei. Tas arī nav 
vajadzīgs, jo manas potītes ir sagriezušās tā, ka 
uz vietas basām kājām nevaru nostāvēt ilgāk par 
dažām minūtēm, es vispār labprāt nestaigāju ba-
sām kājām.

Uz guļamistabas grīdas gatavībā stāv sanda-
les — platas un stabilas, un ar zolēm, kas izlietas 
manu pēdu formā, zolēm, kas cieši piekļaujas pē-
das malai un papēdim.

Pieceļos ar nelielu piepūli, matracis ir atsperīgs 
un dod man papildu atspērienu. Pastiepju roku 
un pieķeros pie palodzes, lai nostabilizētos, tad 
atrodu līdzsvaru. Eju un atveru durvis, ieklau-
soties, vai nedzirdēšu Idu un Aleksandru, vai rīta 
solis jau ir sācies. Bet viss ir kluss, un es eju maz-
gāties.

Stāvu sandalēm kājās, kamēr iztīru zobus, tad 
lietoju tualeti un pieceļos, turēdamies pie rok-
tura, kas pieskrūvēts pie sienas. Nolaižu sēdek-
li dušas nodalījumā un apsēžos; ar satvērēju, kas 
karājas pie dvieļu statīva, izceļu sandales laukā, 
ar šo pašu satvērēju aizvelku ciet dušas aizkaru. 
Visas šīs kustības ir automātiskas un pašsapro-
tamas, tās visas es veicu ik dienu, neprātojot par 
tām, nedokumentējot tās.

Tūkstošiem sīku ikdienas mirkļu paiet nepie-
fiksēti. Pat smadzenes, kas regulē ķermeni, kurš 
kustības veic, nereģistrē un nedokumentē tās.

Pēc dušas no jauna pievelku sev klāt sandales, 
pieceļos un dodos pie augstā, polsterētā sola, ap-
sēžos uz tā. Rīta procedūras laikā es reti stāvu 
kājās ilgāk par minūti no vietas, vannasistaba ir 
tā ierīkota. Sāku ģērbties. Zeķes velku kājās ar 
zeķu velkamo, atjautīgu konstrukciju no plast-
masas un siksnām, Aleksandru tas valdzina jau 
kopš četru mēnešu vecuma. Tas viņam lika aiz 
prieka vicināt rokas, jo viņš gribēja to ēst. Kur-
pes apauju, palīdzot ar kurpju velkamo, kurš 
arī Aleksandram patika. Rāvējslēdzēju aiztaisu 
ar nūju, kurai vienā galā ir āķis, un domāju par 
Aleksandru, kurš ir redzējis visus šos priekšme-
tus un gribējis tos sev, gribējis, lai tie ir viņējie. 
Visi objekti mūsu dzīvoklī tagad ir citādi, tos rotā 
attieksme, kāda pret tiem ir viņam.

Nūja ar āķi ir tik vien kā nozāģēts slotaskāts. 
Ir veikals, kurā pārdod šādus palīgrīkus, taču tie 
ir no plastmasas, tie nav pastāvīgi. Veikala no-
saukums ir Vienkāršāka dzīve, taču tajā nepārdod 
neko, kas būtu tik pamatīgs kā šis koka slotas-
kāts, kuram galā ieskrūvēts āķis. Nūja ar āķi galā 
ir izturējusi piecpadsmit gadus un izturēs vēl 
piecpadsmit, tēvs to man uztaisīja uz skrūvsola 
manu bērnu dienu mājas pagrabā.

Šajā vēlīnā rudens dienā es uzvelku kurpes, 
pirms dzirdu, kā Ida ienāk guļamistabā ar Alek-
sandru uz rokas. Diena būs veiksmīga, rīts sācies 
labi. Mazgāšanās un ģērbšanās man prasa trīs-
desmit minūtes, tā ir vienmēr. Šo laika sprīdi es 
nevaru saspiest, labākajā gadījumā tikai sadalīt. 
Šīs trīsdesmit minūtes var izkliedēt stundas garu-

mā ar trīsdesmit minūšu bērna laika pastarpām.
Es nevaru pasteigties. Tas ir lietišķs konsta-

tējums un būtisks fakts, milzīgs lielakmens ceļa 
vidū. Nevaru pasteigties uz metro, jo ratiņkrēsls 
iet tik ātri, cik iet. Nevaru paskriet. Ja izeju no 
mājām piecas minūtes par vēlu, galā esmu pie-
cas minūtes par vēlu. Nevaru pasteigties mazgā-
joties. Ja mēģinu iet ņiprākā solī, nekā ierasts, es 
paklūpu un krītu. Laiks ir neelastīgs. Man vajag 
tik daudz laika, cik man vajag.

Šajā rudens rītā mēs varam virtuvē Aleksandru 
iesēdināt augstajā krēsliņā. Varu uzvārīt putru un 
viņu barot, vienu smulīgu karoti pēc otras, kamēr 
Ida ir dušā, šis ir jauks rīts. Kamēr viņa dušojas, 
jūtu, cik gausi un cik ātri rit laiks, kārtējo reizi 
jūtu, ko nozīmē šajā brīdī būt kopā ar mazuli.

Cik laika tev, Ida, vajag, uz pusi mazāk nekā man, 
trešdaļu mazāk? Dušā tu stāvi kājās, tu uzvelc drēbes 
stāvot, tu aši esi gatava, kad vajag, un vajadzēt vajag 
gandrīz ik dienu, laiks ir elastīgs un nestiepjas tik ilgi, kā 
gribētos. Barojot Aleksandru, es varu dot tev mazliet lai-
ka vienatnei, un, kad tu iznāc laukā, es varu noslaucīt vi-
ņam seju un lacīti, un augsto krēslu, kamēr tu vāri mums 
kafiju un aiz virtuves loga aust ziemas saule.

Ik dienu mēs turpinām šo ceļojumu nezināmajā. No-
skaidrojam, ko varam izdarīt un ko ne. Izpētām nezinā-
mo zemi, terra incognita, pa vienai dienai vien.

*
Veselības aprūpes sistēmā, mūsdienu medicī-

nas klīnikās cilvēku aplūko analītiski, aplūko tā 
atsevišķos un vispārināmos elementus. Pirms-
modernajā laikmetā slimība bija personiska un 
intīma, katra konkrētā cilvēka temperamenta un 
dzīves situācijas rezultāts, tas bija holistisks lie-
lums, kurš bija jāārstē holistiski. Nav nekā pār-
steidzoša faktā, ka to, kuriem ārsti laupīja dzī-
vību, bija vismaz tikpat daudz kā to, kurus viņi 
izglāba.

Mūsdienu medicīnas klīnikas dzima kā vie-
ta, kur koncentrējas zināšanas par slimībām un  
diagnozēm, nevis atsevišķiem pacientiem. Līdzī-
gos vairs neārstē kopā ar līdzīgajiem, bet vienu 
un to pašu slimību ārstē vienādi, neatkarīgi, vai 
tā piemetusies aristokrātam vai plebejam, vīrie-
tim no Luāras vai sievietei no Lofotu salām.

Šo divu skatījumu — kontrolējoši institucio-
nālā un caururbjoši klīniskā — krustpunktā at-
rodamies mēs: Marks O’Braiens1 un es. Vai gan 
tur kas savāds, ka mēs jau agri iemācījāmies no-
nievāt savu ķermeni ar visu tā vārgulību un ie-
vainojamību?

Tas, ko ierauga un nosauc vārdā, izstumj ko 
citu, kas paliek vārdā nenosaukts, bet nepārstāj 
eksistēt. Ir grūti kļūt par cilvēku, kad pār tevi 
gulst institucionālais skatiens, jo tas, ko institūci-
ja neredz, netiek atzīts. Anglijā jauni vīrieši, kuri 
sociālajās iestādēs bija dzīvojuši tikpat ilgi un tā-
pat piespiedu kārtā kā O’Braiens, metās cīņā par 
tiesībām. 20. gadsimta 70. gados pretestība sā-
kās ar pieprasījumu pēc naudas un varas, un pie- 
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Šķiet, zinu, 
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nekā 
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ejas darba dzīvei. Vēl viena paaudze bija vajadzī-
ga, lai par svarīgiem tematiem kļūtu intimitāte un 
seksualitāte, proti, tas, kam nepieciešama privā-
ta telpa, vieta, kur izpētīt visvārākos noslēpumus.

Šķiet, zinu, kāpēc tam vajadzēja tik ilgu laiku. 
Šķiet, pazīstu vajadzību, lai cīņa notiek ar cietu 
pamatu zem kājām, lai tu nepadari sevi vairāk ie-
vainojamu, nekā nepieciešams. Šķiet, pazīstu šo 
vajadzību pierādīt, ka tu esi tikpat labs vismaz vie-
nā ziņā, pierādīt, ka tu kam deri, ka tikai spēles 
noteikumi ir netaisnīgi. Šķiet, rakstu par sevi, lai 
saprastu pasauli, un daudzus gadus gribēju būt 
pēc iespējas neievainojamāks, lai varētu izvirzīt 
neapstrīdamas prasības.

Šo impulsu es pazīstu joprojām un gribu, lai 
ir kārtība, gribu zināt savas tiesības. Vienlaikus 
mani arvien vairāk interesē jomas, kur tiesības ir 
neiederīgs vārds, kur racionālismam nav varas. 
Pirmo reizi Marku O’Braienu lasīju ar izteiktu 
nepatiku. Viņš kļuva par manu ēnu daudzu ie-
meslu pēc, taču svarīgākais bija tas, ka viņš ietēr-
pa vārdos ķermenisku pašnoniecinājumu, kuru 
es pazinu, bet diez kā negribēju atzīt.

Esejā On Seeing a Sex Surrogate [Par tikšanos ar 
seksa surogāti] O’Braiens rakstīja par savu stingro 
pārliecību, savām bailēm no tā, ka kādam, kurš nav 
aprūpētājs, māsiņa vai ārsts, liksies briesmīgi skatīties 
uz manu bālo, kārno ķermeni ar kumpo mugurkaulu, 
ribām kā veļasdēli, gūžām, kas izspiedušās uz āru kā 
klīverkoki…

Šo rindkopu lasīt ir sāpīgi, jo viņš ir piesavi-
nājies klīnisko valodu, viņš redz sevi ar klīnisku 
skatienu, vienu ķermeņa daļu pēc otras, vienu iz-
kropļojumu pēc otra. Kurš cilvēka ķermenis ne-
izskatītos pretīgs, nomērīts ar šādu skatienu?

O’Braiena eseja bija iecerēta kā sacelšanās; tā 
vēstīja par viņa pirmo seksuālo pieredzi ar citu 
cilvēku, sievieti, kas par naudu piedāvāja šādu 
seksuālo pieredzi klientiem, kurus viņa rūpīgi iz-
vēlējās. Tā vēstīja par ievainojamību un par no-
nākšanu mierā ar sevi, tādu kā sevis pieņemša-
nu, un viņa eseju tā arī lasa, daudzi joprojām to 
lasa tā.

Es to lasīju ar pavisam citādu nemieru, jo tā 
vēstīja par to, no kā man vienmēr ir bijis visvairāk 
bail, — īstas intimitātes trūkumu. Baidījos pārāk 
sīki aplūkot ievainojamību un ne to vien. Baidījos 
pārāk sīki aplūkot visu to, ko O’Braiens tik ne-
saudzīgi atklāja, arī nepatiku, kuru viņš parādīja, 
jo pazinu to sevī pašā. Galu galā viņš bija samak-
sājis par seksu. Vai tā būtu sacelšanās un uzvara 
— lietot vārdus seksa surogāte kā psihoterapeitis-
ku apzīmējumu, un tā diskursa izstumšanu, kurā 
ķermenis ir pērkams kā jebkas cits? Vai es būtu 
rīkojies tāpat kā viņš, ja būtu mazliet vientu-
ļāks, izolētāks no sociālās aprites, un vai es būtu 
skaidrojies, aizbildinājies ar klīnisku valodu, klī-
nisku skatienu? 

*
Būtu varējis būt citādi. Vienmēr būtu varējis 

būt citādi. Bet kas es būtu bijis, ja man nebūtu ie-
dzimtas muskuļu slimības? Pastāv dzīvotā dzīve 
un nedzīvotā dzīve, un dzīvotā satur nedzīvoto 
tā, kā ūdens satur burbuli.

Spinālo muskuļu atrofiju man diagnosticēja 
trīs gadu vecumā. Vispār domājot par sevi kā par 
cilvēku ar muskuļu slimību, es atceros laiku pirms 
tās, taču tikai kā īsu sprīdi, pirms kādas durvis, 
kāda atslēga aizcērtas.

Es varēju paiet, bet ne paskriet. Varēju piecel-
ties kājās, ja bija, pret ko atbalstīties. Ārā, uz ne-
līdzenas virsmas, man jau vajadzēja ratiņkrēslu. 
Tomēr tā bija brīvība — nepaklupt, nepakrist, ne-
pārgurt.

Nekas no tā visa man nebija jaunums. Tā bijis 
vienmēr. Es vienmēr jau biju es. Nedrošība bija 
saistīta ar nākotnes izredzēm. Mana diagnoze ap-
rakstīja tā dēvēto progresējošo stāvokli, proti, va-
rējām rēķināties ar to, ka kļūs tikai sliktāk. Jeb, 
kā bija rakstīts papīros, kad man bija trīspadsmit 
gadu:

(Klīniskais atzinums, 15.6.94.)
Spinālā muskuļu atrofija, II—III tips, ar zināmu fizis-

ko prasmju redukciju pēdējos gados saistībā ar augšanu, 
tomēr relatīvi stabila.

(..)
Tiek galā diezgan labi, kombinējot manuālo ratiņkrēs-

lu, elektrisko ratiņkrēslu un katapultas sēdekļus, lai va-
rētu piecelties no dziļākiem krēsliem.

(..)
Intelektuāli un sociāli attīstīts, bet turpmākos gados 

būs nepieciešams krietni vairāk atbalsta un uzraudzības 
gan no vecāku puses, gan no palīdzības dienesta pieau-
gušajiem.

Ir savādi redzēt sevis aprakstu šādās frāzēs, 
taču tāda ir atzinumu valoda, klīniskā un insti-
tucionālā valoda. Tā ir vienlīdz pievērsta kā nā-
kotnei, tā tagadnei, un nākotne ir drūma. Šajā 
valodā ikviens pozitīvs apgalvojums ir īslaicīgs 
un nosacīts. Klīniskā un institucionālā valoda ir 
depresijas valoda, tā gaida maz un cer vēl ma-
zāk.

Man ar šīm nākotnes ainām bija nenoskaidro-
tas attiecības. Trīspadsmit gadu vecumā doma, ka 
divdesmit gadu vecumā nevarēsi staigāt, ir tikpat 
tāla kā viss fatālais. Ko līdz vingrināt sevi un iet 
pie fizioterapeita, ja mani muskuļi tik un tā pavā-
jinās paši savā tempā? Ko vēl es varēju darīt, ja ne 
iet uz šīm stundām?

Pastāv teorija, ka depresijas mākti cilvēki ir reā-
listiskāki nekā pārējie, jo redz pasauli tādu, kāda 
tā ir.

Pasaulē ir papilnam banālā, nenozīmīgā, un ik-
viens ar to sastopas, bet ļaunāk ir, ja tev vajadzīga 
palīdzība. Palīdzības dienests nav maģiska ietai-
se, tas ir vecs, slikti nokomplektēts mehānisms, 
kas regulāri lūst. Palīdzības dienests neceļ tele-
fonu, tas nevar atrast vajadzīgos dokumentus, tas 
maina savu pozīciju, tas nav klātesošs. Palīdzības 
dienesta ambīcijas ir lielas, tas staipa savas sīkās 
roķeles kā antenas pret debesīm.

Jans Grūeproza Es dzīvoju dzīvi
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*
1794. gada 28. jūlijā, Franču revolūcijas mē-

neša Termidora reakcijas desmitajā dienā, Žoržu 
Kotonu2 veda uz giljotīnu. Bija grūti viņu piesiet, 
jo viņam bija kontrakcijas un savilkta muskula-
tūra.

Kotona ratiņkrēsls ir eksponēts Parīzes vēstu-
res muzejā. Tas ir acīmredzami pārbūvēts salona 
krēsls ar polsterējumu, roku balstiem un kokgrie-
zumiem. Tam ir divi lieli riteņi priekšā un neliels 
vadības ritenītis aizmugurē, un ievērības cienīgs 
ir, lūk, kas: katram no abiem lielajiem priekšē-
jiem riteņiem iekšpusē ir bultskrūvju aplis. Divus 
primitīvus kloķus var vadīt ar rokturi, kas atro-
das vienā līmenī ar roku balstiem.

Tātad Kotons spēja pats manevrēt savu krēslu, 
kaut ar milzīgu piepūli. Pagriežot vienu rokturi, 
viņš varēja rotēt ap savu asi un, nepārtraukti kus-
tinot abus rokturus, varēja likt krēslam pārvieto-
ties uz priekšu vai atpakaļ.

Tas būs bijis tikpat grūti, kā nest uz muguras 
pilnu eļļas mucu vai ar zobiem vilkt automašīnu. 
Riteņi ir no masīva koka, piedziņas mehānisms 
paštaisīts. Ratiņkrēslu nav bijis iespējams lietot 
ārā, uz bruģa, dubļainās ielās.

Es lieliski saprotu, kāpēc viņš lika tādu uzbū-
vēt, saprotu, kāpēc tas bija svarīgi. Manī ir iden-
tificēšanās un simpātijas. Ar milzīgu piepūli viņš 
varēja apgriezties ap savu asi, lai redzētu, kas ar 
viņu runā. Viņš spēja pārvietoties no viena telpas 
gala uz otru, no vienas sarunas uz nākamo. Viņš 
bija politiķis.

Kotons piederēja pie jakobīņu frakcijas. Dar-
bojās Labklājības komisijā; administrēja terora 
režīmu. Daudzi vadošie jakobīņi, to skaitā Ro-
bespjērs, tika sodīti tajā pašā dienā. Bet Kotons 
aizkavēja tolaik jau ievērojami efektivizēto pro-
cesu. Vajadzēja vismaz stundas ceturksni, lai vi-
ņam izpildītu nāvessodu adekvātā veidā, cilvē-
ciskā veidā. Sagatavošanās prasa laiku.

*
Atgriezies Norvēģijā, es atradu psihologu, ar 

kuru varēju sarunāties dzimtajā valodā, un nepa-
gāja daudz stundu, varbūt tikai minūtes, kad man 
izdevās skaļi noformulēt, kāpēc esmu bēdīgs. Es 
gribu, lai man būtu tas pats, kas citiem. Bet es neesmu 
tāds kā citi. Man ir grūtāk dabūt to, ko gribu.

Izstāstīju viņam par Debesīm pār Berlīni un to, 
kāpēc mani tik ļoti saviļņoja filmā ar eņģeli noti-
kušais. Stāstīdams sapratu, kādu uzskatāmu tera-
peitisko metaforu esmu piedāvājis, cik lielu dar-
bu jau esmu paveicis.

Ka tas notika tik strauji, man bija pārsteigums. 
Biju domājis, ka psihoterapija ir nedroši meklē-
jumi daudzu gadu garumā. Biju gaidījis ilgstošu 
psihoanalītisko darbu, rakšanos caur cieši pie-
blietētiem dzīves gājuma slāņiem, lai izprastu 
sevi. Taču šo darbu jau biju paveicis. Atskārsme 
bija tik tuvu virspusei, ka varēju saskatīt tās ap-
rises. Šīs domas biju apstrādājis daudzus gadus, 

tikai nebiju sev pateicis, ka tas ir tas, ar ko no-
darbojos.

Varbūt tāpēc, ka tās bija tik šausmīgi acīmre-
dzamas. Uz to norādīja psihologs. Viņš teica: tie, 
kas tevi pazīst, daudz ko no šī droši vien jau zina. Viņš 
man atļāva skaļi pateikt to, ko es zināju, un ticēt 
tam, ka es neesmu vienīgais, kurš to zina.

Es neesmu vainīgs pie tā, ka mans ķermenis ir tāds, 
kāds tas ir; neviens pie tā nav vainīgs. Nav nekāds no-
slēpums, ka mans ķermenis ir tāds, kāds tas ir. Un pats 
svarīgākais: es drīkstu skumt par to, ka tas ir tāds.

*
Diagnoze ir intīma. Tā ir atrisinājums. Ja to no-

saka pēc neziņā pavadītiem gadiem, tā var šķist 
atbrīvojoša. Tā apliecina, ka raizes bijušas liekas, 
ka kaut kas tiešām nav kārtībā. Tā apliecina, ka 
tavs priekšstats par realitāti ir pareizs un ka tev 
var uzticēties. Tā var dāvāt mieru.

Ja diagnoze apraksta progresējošu stāvokli, tā 
ir arī nemiera cēlonis. Tā raisa nākotnes vīzijas. Tā 
ir ceļa karte uz vietu, kur negribas nonākt.

Diagnozei ir pašai savs gravitācijas lauks. Tā 
spēj veidot identitāti, tāpat kā citi svarīgi jēdzie-
ni. Šī spēja tai ir kopīga ar dzimumu, ar orientāci-
ju. Tas, kuram nekad nav noteikta diagnoze, pats 
to neapzinoties, ir brīvs.

Kas notiek, kad diagnoze pazūd, pēkšņi, čuš un 
nav? Kaut kas pazūd, bet tā nekad nav bijis, un 
tas, kas ir palicis, vēl arvien ir tas pats.

Viss bija tāpat kā iepriekš, tikai nosaukums bija 
cits, un tas mainīja visu. Mans ķermenis bija tas 
pats, tikai tagad citādā veidā nekā iepriekš — ma-
nējais. Un es izjutu citādu atbildību nekā iepriekš.

Aiz stūra vairs negaidīja pēkšņa pasliktinā-
šanās. Spinālā muskuļu atrofija ir progresējoša 
slimība, bet man tā nebija progresējusi. Es biju 
spēcīgāks, nekā man vajadzētu būt. Es joprojām 
staigāju. Tagad varēju uzticēties savam ķerme-
nim. Nepareiza bija diagnoze.

*
Kaut arī diagnozes vairs nav, mans ķermenis ir 

tāds pats. Es tikpat slikti spēju nokāpt pa kāpnēm 
un iziet dārzā kā iepriekš. Varbūt man ir dots vai-
rāk laika, nekā biju domājis. Tik un tā pienāks 
diena, kad būs jāmirst. Līdz pat tai dienai es būšu 
vājāks nekā lielais vairums to cilvēku, ko satieku.

*
Es mēģinu norakstīt no sevis citu cilvēku va-

lodu. Mēģinu norakstīt no sevis citu cilvēku 
skatienus. Līdz ar katru slāni, ko noņemu nost, 
mani pārņem lielāka nedrošība — vai tur iekšā ir 
kas tāds, ko ir iespējams aprakstīt. Kāda jēga būtu 
aprakstīt neredzamo, to, kas eksistē tikai priekš 
tevis paša? Filozofs Denjels Denets raksta par 
iekšējo teātri, tā ir domāšanas un pašizpratnes 
metafora. Ja viss norisinās uz iekšējās skatuves, 
kas ir skatītāji?

Es labprāt abstrahētos no sava ķermeņa, abs-
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Tas, kurš visu 
dienu spēlē 
kādu lomu, 
arī ir šī loma

trahētos no savām traumētajām un vārgajām 
potītēm. Taču nav tāda es, kuram nebūtu šī ķer-
meņa, kuram būtu nevainojams ķermenis, proti, 
tāds ķermenis, kas dzīvojis citu dzīvi.

Tāda ķermeņa nav, taču tas tik un tā vajā mani. 
Tas met citādu ēnu. Es aizveru acis un ik ziemu 
dodos slēpot, ik rītu noskrienu desmit kilomet-
rus. Braucu ceļojumā uz ārzemēm, uzzinājis par 
to stundu iepriekš — pagrābju rokas bagāžu, iz-
skrienu ārā un noķeru taksometru, nesos cauri 
drošības kontrolei un jožu uz izlidošanas izeju. 
Nezinu, kur apmetīšos, kad nonākšu galā. Iesē-
žos mašīnā un saku — aizvediet mani uz vietu, 
kur nekad iepriekš neesmu bijis. Es atveru acis.

*
Tas nebija atkarīgs tikai no manis. Nekad tas 

nav bijis atkarīgs no manis vien. Mēs veidojamies 
mazajās izrādēs, ko spēlējam ik dienu, šajā ainā 
un tajā. Ērvings Gofmanis3 uzskata, ka šādām te-
ātra izrādēm ir liela nozīme, lai mēs izprastu to, 
ko tik labprāt saucam par «personību» — it kā tas 
būtu stabils lielums. Var gadīties, ka mums visiem 
ir šāds kodols, stabils iekšējais es, bet kāda nozī-
me šim es ir tad, ja tas paliek apslēpts?

Tas, kurš visu dienu spēlē kādu lomu, arī ir šī 
loma; ja maska nekad netiek noņemta, tā kļūst 
par īsto seju. Mēs jau varam domāt, ka īstenībā 
esam kas cits nekā tas, ko redz pasaule; ka mums 
piemīt īpašības, kas neparādās uz āru, ka esam 
slepeni varoņi. Mēs pat varam tam noticēt. Bet 
kāda tam nozīme bez ārēja apstiprinājuma?

Kad Ida izlēma palikt kopā ar mani, viņa uz-
ņēmās manu stigmu. Viņai tas izvērtās atšķirīgi 
no manis. Tieši viņai uzdeva visus tos jautāju-
mus, kurus neviens nesaņēmās uzdot man. Tūk-
stošiem sīku jautājumu par to, kādi mēs esam kā 
pāris, sākot no pieklājīgi ieinteresētajiem un bei-
dzot ar urķīgajiem, liekulīgi raižpilnajiem. Kā jūs 
braucat ceļojumā, kā jūs taisāt ēst, un kā tu no-
darbojies ar seksu ar cilvēku, kurš nestaigā, — vai 
ratiņkrēsls tiek ņemts līdzi gultā? Bērni jautā aiz 
neviltotas ziņkārības, bet pieaugušie ar savu sa-
mudžināto motivāciju zīmē patiesi sirreālas ai-
nas. Vai ratiņkrēsls tiek ņemts līdzi gultā?

Uz ikvienu sīko jautājumu ir sīka atbilde, tri-
viāla atbilde. Lielais vairums dzīvju neatkarīgi no 
apstākļiem tiek dzīvotas triviālās telpās. Lielais 
jautājums — vienīgais, kurš netiek uzdots — ir: 
kāpēc tu izvēlējies uzņemties šo stigmu, par kuru 
mēs šobrīd tev atgādinām? Un atbilde uz šo jau-
tājumu ir pārāk liela, lai to sniegtu svešiniekiem.

Stigmatizētais cilvēks to apzinās ar visu savu 
ķermeni. Tas nozīmē būt viegli ievainojamam, 
būt atvērtam jebkādiem jautājumiem, lai vai cik 
nezinoši vai uzbāzīgi tie būtu.

Stigmatizētais ir izvairīgs, jo no tā, ka sastopi 
citu — normālo — cilvēku skatienu, nekas labs 
nesanāk.

Stigma darbojas kā sava veida radiotroksnis, 
tā tiek pārraidīta pa visiem kanāliem. Lai izsistos 

cauri, ir jāzina pareizās frekvences, jāzina, kādus 
signālus raidīt un kā tos pastiprināt. Tam vajadzī-
ga pieredze.

ASV es izmēģināju laimi iepazīšanās portālos. 
Šis vārdu salikums jau šķiet tikpat antīks kā kali-
grāfija vai balles karte. Uzsveru: tas bija pirms Tinder, 
un ar to arī rakstīšanas brīdis ir nofiksēts laikā. 
Tātad izmēģināju laimi iepazīšanās portālos un 
pa starpu daudziem sarūgtinājumiem un dažiem 
prieka brīžiem iemācījos vienu svarīgu lietu: ķer-
meni nevar noslēpt. No ratiņkrēsla nevar abstra-
hēties.

Tik un tā tieši to es gribēju izdarīt, it kā ar 
simbola aizvākšanu pietiktu, lai mainītu to, kas 
tiek simbolizēts. Sevis pasniegšana aicina uz ka-
muflāžu, plīvuru un spoguļu izmantošanu, to-
mēr ir robežas tam, ko var nomaskēt, un atseviš-
ķi stigmas paveidi pastiprinās vēl vairāk, kad tos 
mēģina slēpt. Ratiņkrēsla nepieminēšana lika do-
māt par kaunu, savukārt atstāšana kaut kur profi-
la bildes malā signalizēja par dubulto komunikā-
ciju. Ratiņkrēsls, kāds ratiņkrēsls? Ā, tas ratiņkrēsls?! 
Nu, kad tu tā saki, tas tiešām ir mans, es par to sevišķi 
daudz nedomāju, vienu dienu tas stāvēja pie durvīm, iz-
skatījās drusku sačākstējis, es to iestūmu iekšā, un kopš 
tā laika tas stāv gaitenī. Es būtu vienlīdz labi varējis 
sēdēt ratiņkrēslā, pārklājis ar palagu gan krēslu, 
gan savu ķermeni, tik uzskatāms bija mans kauns.

Viena no sievietēm, ko satiku ASV, sacīja, ka ar 
mani sarunāties esot nogurdinoši. Viņa jūtoties 
kā pakļauta nesaudzīgai socioloģiskai intervijai. Biju 
uzdevis tik daudz jautājumu, ka viņai nebija atli-
cis laika uzdot savējos. Tā arī bija domāts. Vakara 
noslēgumā mēs viens otru noskūpstījām, un šai 
klusajā mirklī bija ietverts skaidrs un gaišs vēstī-
jums: tas ir atvadu skūpsts.

Tā notika vairākas reizes. Pamazām uzzināju, 
ka pēc vārdiem ir vēl kas sakāms. Pamazām uzzi-
nāju, ka mans ķermenis, lai arī nav tāds kā citiem, 
spēj komunicēt saprotamāk par saprotamu. Man 
tikai vajadzēja to iepazīt labāk un apgūt citu va-
lodu, kurā to pazīt, ne klīnisko valodu.

*
No skumjām par ķermeni, kurš nav tāds, es ne-

tikšu vaļā. Psihiatrija velk arvien stingrākas ro-
bežas tam, kad skumjas pārstāj būt veselīgas un 
kļūst patoloģiskas; seši mēneši, trīs mēneši, čet-
ras nedēļas, skumjas pārtop par slimību, un no 
slimības ir jāatlabst. Bet ar skumjām tā nav, dziļas 
skumjas var ilgt mūža garumā, un manējās ir tā-
das. Tās nav skumjas, kas plosa mani gabalos. Tās 
ir daļa no manis. Dzīvot ar tām nozīmē atzīt, ka 
tās pastāv un turpinās pastāvēt.

Šīs skumjas ir dažreiz vājākas, citreiz stiprākas. 
Tās bija stipri klātesošas domā, ka mans bērns 
pratīs to, ko es nekad neesmu pratis. Skumjas 
bija iegūlušas domā, ka mans bērns dabūs to, ko 
es nekad nedabūju. Tad atklāju, ka skumjas mājo 
tieši domu pasaulē, mājo gaidās. Kad iestājās rea-
litāte, bija pilnīgi citādi. Ēnas pazuda.

Jans Grūeproza Es dzīvoju dzīvi



1 Marks O’Braiens (Mark 
O’Brien, 1949—1999) — 
amerikāņu žurnālists, 
dzejnieks un cilvēku ar 
īpašām vajadzībām aizstāvis. 
1955. gadā viņš saslima ar 
poliomielītu jeb bērnu trieku, 
viņam bija nepieciešamas t. s. 
metāla plaušas. Neraugoties 
uz ierobežoto fizisko 
stāvokli, viņš izstudēja Bērkli 
universitātē angļu literatūru 
un žurnālistiku, publicēja 
dzejoļu krājumus un rakstus. 
2 Žoržs Augusts Kotons 
(Georges Auguste Couthon, 
1755—1794) — franču jurists 
un politiķis, iesaistīts Franču 
revolūcijā. Neilgi pirms tās 
piedzīvoja abu kāju paralīzi. 
3 Ērvings Gofmanis (Erving 
Goffman; 1922—1982) — 
viens no visietekmīgākajiem 
20. gadsimta amerikāņu 
sociologiem, kurš pētīja 
cilvēku sociālo saskarsmi, 
indivīda patības veidošanos 
un atsevišķas stigmas, kā 
arī institūciju lomu sociālajā 
dzīvē.
4 Džoana Didiona (Joan 
Didion; 1934) — amerikāņu 
rakstniece.
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Priekšstats par manu bērnu ir kas cits nekā 
mans bērns. Priekšstats par manu bērnu pirms 
viņa piedzimšanas bija atmiņas par to bērnu, 
kāds es biju pats, un par to, kāds es varētu būt bi-
jis. Mans bērns ir tas, kas patiešām eksistē, te un 
tagad, bērns, kas dzīvo šai pasaulē.

Šis bērns rāpjas un skrien, un lēkā tā, kā es ne-
kad neesmu rāpies un skrējis, un lēkājis: šis bērns 
nav es. Šis bērns ir viņš pats. Es to ieraudzīju, un 
skumjas atkāpās, mainīja virzienu, tās bija vēr-
stas ne vairs nākotnē, bet pagātnē. Tagad manas 
skumjas ir saistītas ar to, kā nebija, — gan labā, 
gan sliktā nozīmē.

Bērnībā man daudz kā pietrūka — būt fiziski 
brīvam ne tikai peldbaseinā, bet arī uz zemes, 
kopā ar visiem citiem sauszemes dzīvniekiem, 
kas skraidelēja barā. Skumjas par to es jūtu sevī 
kāpjam kā lielu vilni. Tad tas lēnītēm aizskalojas 
prom, ikreiz.

Skumjas ir vilnis, bet tas ir arī atvilnis, klusums 
pēc vētras. Tāds ir tas paradokss. Skumjas dzīvo 
domās vienlīdz labi gan attiecībā uz to, no kā iz-
spruku, gan uz to, pie kā nekad netiku. Varbūt ir 
tieši tik vienkārši, ka skumjas — tā ir atzīšana, ka 
laiks rit. Balss, kura saka: nekad, un balss, kura 
saka: nekad vairs.

Kad lasu vecos žurnālus, kad lasu klīniskos 
pārspriedumus par to bērnu, kāds biju, kad lasu 
drūmos pareģojumus, es zinu, ka esmu glābts, ka 
mana dzīve ir stāsts par izdzīvošanu. Tad domāju 
par visiem, kas ir vai bija, vai būs man līdzīgi.

Skumjas, izrādās, atrodas kādā vietā, ko neviens no 
mums nepazīst, iekams neesam tur nonākuši. (Džoana 
Didiona4)

*
Kādu vasaru, kad dzīve pirms Aleksandra tuvojās 

beigām, mēs ar Idu bijām Kopenhāgenā, botānis-
kā dārza siltumnīcā. Vienā no telpām samanīju 
eikalipta smaržu un redzēju, ka Ida jūt to pašu 
— eikalipta smarža bija Kopenhāgenā, siltumnī-
cas telpā, kur simulēja citu, no ziemeļzemēm at-
šķirīgu klimatu. Mēs kopā bijām bijuši Kalifor-
nijā, abiem bija vienas un tās pašas atmiņas. Ida 
bija stāvoklī, tikai dažas nedēļas, mums bija tādas 
aizdomas, bet mēs par to vēl nebijām pārliecinā-
ti. Atradāmies pārejas posmā uz ko jaunu, un vēl 
kādu īsu brīdi tam, ka neesam pārliecināti, nebija 
ne vainas. Liminālā telpa botāniskā dārza siltum-
nīcā: saule un skujas, un eikaliptu smarža.

Ik gadu septembrī mani pārņem tā pati sajūta, 
pašās skaidrākajās un saulainākajās dienās, kad 
naktis metas saltas un vasara ir galā, tad Kalifor-
nijas atbalss ieskanas arī Oslo, kur tagad dzīvoju 
kopā ar savu ģimeni.

*
Es pazīstu vēl trešās skumjas, tādas, kas turpi-

nās, kas neaizskalojas prom. Tās ir skumjas par 
pasauli, kuras nav, kuras nekad nebūs, un šīs 
skumjas nav melanholiskas, tās ir sīvas un sa-

jaukušās ar dusmām, kas vērstas pret to pasau-
li, kura eksistē īstenībā un kurā man nav vietas, 
kura negrib man atvēlēt vietu.

Es uzdodu jautājumu, vai tagad ir gana labi?, un 
zinu, ka atbildes nebūs.

Es uzdodu jautājumu, un kā būtu, ja es nebūtu visu 
šo saņēmis?, un zinu, ka atbildes nebūs.

Es uzdodu jautājumu, un, ja būtu izgājis tā, kā pa-
redzēja ārsti, ja es būtu dzīvojis tādu dzīvi, kādu pare-
dzēja palīdzības dienests, ja es būtu to skribinājis ar mo-
kas karotītēm un nebūtu tiecies pēc plašākām debesīm, 
kā būtu tad, vai tāda dzīve būtu mazāk vērta, un kā ar 
citiem, kuriem nebija izvēles, kā ar viņu dzīvi?, un zinu, 
ka nav tādas atbildes, ko gribētu dzirdēt.

Es negribu dzīvot dzīvi dusmās un skumjās. Es 
norakstu to no sevis nost, dzenu to projām.

 
*

Pieredze nav neapstrīdama, taču tā ir cita veida 
zināšana nekā tā, kas nāk no apceres, tai ir cita 
substance. Pieredzes dēļ vārdi vairs nav ķieģeļi, 
tie ir augi ar dziļām saknēm, un, kad tos velk ārā, 
sāp.

Mans ķermenis ir tas pats, bet tas ir mainījies, 
pieredze tajā atstājusi savus nospiedumus. Man 
ir vairāk rētu, vairāk traumu. Mana potīte vairs 
nekad nebūs tāda kā agrāk, tagad man veselāka ir 
kreisā kāja. Katra nākamā ziema ir nedaudz grū-
tāka par iepriekšējo. Pieredze nogulsnējas manī, 
nogulas nogrimst dibenā. Vairs neesmu caurspī-
dīgs, esmu substance caur un cauri.

Es satiku tevi. Mēs satikāmies.
Biju sācis pieņemt, ka pasaule ir tāda, kāda ir, 

jo biju sācis apjēgt, cik liela daļa no tās nav pare-
dzēta man, tādiem kā es. Es gribētu cerēt, ka reiz 
būs labāk, bet tā nav tiesa. Dažas lietas nekļūst 
labākas, dažas lietas kļūst sliktākas. Šī nav pasau-
le, kas jebkad apskaus visus cilvēkus, šī nav pa-
saule, kurā jebkad būs vieta visiem. Tomēr šī nav 
arī negrozāma pasaule, tā padodas spiedienam. 
Esībā ir plaisas.

*
Es ticu cildenajam, ticu spēkam tādā pasaulē, 

kāda tā ir. Ticu, ka pasaule ir bezgalīgi stiprāka 
par mani, un tomēr es cenšos uzspiest tai savu 
gribu. Tas nevar izdoties ar juceklīgiem pūliņiem, 
tikai ar mērķtiecīgu darbu. Tas izdosies tikai tad, 
ja es lūkošu atrast plaisas, mata plānuma gaismas 
zaigojumu.

Mēs sacījām viens otram: ja mums paveiksies, pa-
veiksies vairāk, nekā jelkāds drīkst cerēt, viens no mums 
— kaut kad nākotnē — būs klāt, kad otrs mirs. Ê

No norvēģu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe
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Pasaulē šogad svin 
Josifa Brodska (1940—
1996), ebreju izcelsmes 
krievu esejista, 
dzejnieka un tulkotāja, 
Nobela prēmijas 
literatūrā ieguvēja, 
80. jubileju. Domuzīmē 
publicējam Brodska 
eseju Nepieticīgs 
piedāvājums, kuras 
pamatā ir uzruna 
Kongresa bibliotēkā 
1991. gadā, kad 
Brodskis kļuva par 
ASV dzejas balvas 
laureātu. Arī šoreiz 
viņu iepazīstam kā 
kaismīgu, aicinošu 
literatūras sludinātāju, 
kas sarunā par būtisko 
neļaujas nekādiem 
kompromisiem 
un neatturas būt 
tiešs, prasīgs, pat 
kategorisks.

Pirms stundas skatuve, uz kuras es pašlaik stā-
vu, un jūsu krēsli bija tukši. Pēc stundas tie at-
kal būs tukši. Pieņemu, ka lielāko dienas daļu 
šeit neviena nav; tukšums ir šīs vietas dabis-
kais stāvoklis. Bijusi tai apziņa, mūsu klātbūtni 
tā uztvertu kā apgrūtinājumu — tikai vēl viens 
apliecinājums mūsu nozīmīgumam, katrā ziņā — 
mūsu sapulcēšanās nozīmīgumam. Lai kas mūs 
būtu šeit atvedis, svaru kausi nenosveras mums 
par labu. Un, pat ja mierina mūsu lielais skaits, 
telpas kategorijās šis rādītājs ir bezgala niecīgs.

To pašu, domājams, var teikt par jebkuru sa-
pulcēšanos; tomēr, ja runa ir par dzeju, šis ap-
svērums iegūst īpašu raksturu. Dzeja — tās rak-
stīšana un lasīšana — visupirms ir nošķirtības 
māksla; tā ir krietni mazāk sabiedriska nekā mū-
zika vai glezniecība. Turklāt dzejai piemīt tiek-
sme pēc tukšuma, sākot, teiksim, no bezgalības 
tukšuma. Galvenokārt gan tāpēc, ka vēsturiski 
dzejnieka auditorijas attiecība pret pārējo sa-
biedrību nav pirmās labā. Tātad mēs varam atzi-
nīgi novērtēt viens otru jau tāpēc vien, ka mūsu 
kopābūšana, pat pieņemot tās nesvarīgumu, tur-
pina vēsturi, kas, ja varam ticēt apkārt klīstošām 
runām, ir beigusies.

Pierakstītās vēstures laikā dzejas auditori-
ja, šķiet, nav pārsniegusi vienu procentu no vi-
siem iedzīvotājiem. Aplēses pamatā nav kon-
krēts pētījums, bet mūsu apdzīvotās pasaules 
intelektuālais klimats. Patiesībā gaisotne nereti 
ir vedinājusi domāt, ka minētais skaitlis ir pārlie-
ku optimistisks. Ne grieķu vai romiešu senatne, 
ne cildinātā renesanse, ne apgaismība nesniedz 
pārliecību, ka dzeja būtu aiz sevis vedusi cilvē-
ku pūļus un, lieki pieminēt, lasītāju leģionus vai 
armijas.

Tā nekad nav bijis. Par klasiķiem dēvēto au-
toru reputāciju ir sagādājuši ne viņu laikabied-

ri, bet pēcteči. Tas nepavisam nenozīmē, ka viņi 
ir šo autoru vērtības kvantitatīvā mēraukla. Tie 
tikai nodrošina, gan ar atpakaļejošu datumu un 
ar zināmu piepūli, klasiķiem lasītājus, uz kuriem 
viņi varēja pilntiesīgi pretendēt no paša sākuma. 
Parasti faktiskie apstākļi bija diezgan spiedīgi; 
nācās meklēt labvēļus vai drūzmēties galma gai-
teņos, tāpat kā tagad dzejnieki apdzīvo universi-
tātes. Saprotams, viņus vadīja cerības uz augst-
sirdīgu dāsnumu, tomēr viens no iemesliem bija 
arī auditorijas meklējumi. Lasītprasme joprojām 
bija reta privilēģija, un kur gan citur dzejnieks 
sastaptu iejūtīgu klausītāju vai vērīgu lasītāju? 
Varas citadeles nereti bija kultūras citadeles; arī 
ēdiens sātīgāks, sabiedrība ne tik vienveidīga un 
laipnāka nekā jebkur citur, arī klosteros.

Pagāja gadsimti. Varas citadeļu un kultūras ci-
tadeļu ceļi šķīrās, un, šķiet, uz visiem laikiem. 
Protams, tā ir cena, kas par demokrātiju, par tau-
tas varu ir samaksāta tautas vārdā un tautas labā, 
lai gan joprojām tikai viens tās procents lasa 
dzeju. Ja mūsdienu dzejniekam ir kas kopīgs ar 
viņa renesanses laika amata brāli, tad tā ir grā-
matu nožēlojamā tirāža. Kādam temperaments 
gan varbūt dod iespēju veldzēties apgrūtinā-
tā statusa senajos radurakstos un lepni apjaust 
sevi kā svētas tradīcijas posmu vai gūt ne mazā-
ku mierinājumu daudzreiz apliecinātā padevībā. 
Nav nekā psiholoģiski tīkamāka par piederību 
slavas apmirdzētai pagātnei kaut vai tamdēļ, ka 
pagātne ir pārskatāmāka nekā tagadne, nemaz 
nerunājot par nākotni.

Dzejnieku vārda spēks vienmēr var izvest no 
strupceļa; galu galā, tas ir viņa aicinājums. Tomēr 
esmu šeit ne tāpēc, lai runātu par dzejnieka sū-
rajām dienām, turklāt viņš, papētot dziļāk, ne-
kad nav upuris. Esmu šeit, lai runātu par viņa au-
ditorijas — par jūsu — neapskaužamo likteni. Tā 
kā šogad Kongresa bibliotēka man maksā algu, 
savus pienākumus es uzņemos kā tautas kalps 
un nekā citādi. Tātad mans rūpju bērns ir dzejas 
auditorija šajā valstī; un manī sēdošajam tautas 
kalpam viena procenta proporcija šķiet šausmi-
noša, lai neteiktu — traģiska. Un šim vērtējumam 
nav saistības ne ar manu temperamentu, ne ar 
autora ievainoto pašlepnumu.

Jebkura dzejnieka pirmā vai otrā krājuma 
standarta tirāža šajā valstī ir 2000—10 000  ek-
semplāru (turklāt es runāju tikai par lielām iz-
devniecībām). Cik man zināms, saskaņā ar jau-
nākajiem datiem Amerikas Savienotajās Valstīs 
ir aptuveni 250 miljoni iedzīvotāju. Tas nozīmē, 
ka izdevniecība, izdodama kāda autora pirmo 
vai otro grāmatu, rēķinās ar niecīgu 0,001 pro-
centu no visiem iedzīvotājiem. Manuprāt, tas ir 
absurds.

Tautas ceļu pie dzejas gadsimtiem ilgi aizšķēr-
soja drukas iekārtas neesamība un nepietiekama 
lasītprasme. Pašlaik ir gan viena, gan otra, un mi-
nētajai attiecībai nav attaisnojuma. Faktiski pat 
tad, ja paliekam pie viena procenta, dzejas krāju-

Nepieticīgs 
piedāvājums

Josifs Brodskis

Eseja

proza



Grāmatas 
ietekmes 
zona ir plaša. 
Maksimālisms 
kultūras jomā 
nav nejauša 
stratēģija

36

Josifs Brodskisproza Nepieticīgs piedāvājums

mu metienam vajadzētu būt nevis 2000—10 000, 
bet 2,5 miljoniem eksemplāru.

Vai mūsu valstī ir tik daudz dzejas lasītāju? 
Domāju, ka ir un ka ir pat daudz vairāk. Precīzu 
skaitu, protams, varētu noteikt tirgus izpētē, bet 
tieši to nevajadzētu darīt. Pētījumi pieprasījumu 
nenovēršami samazina — tāpat kā socioloģiska 
iedzīvotāju sadalīšana grupās, šķirās un katego-
rijās. Tiek pieņemts, ka katrai sabiedrības grupai 
piemīt kopējas iezīmes, kas attiecīgi nosaka iz-
turēšanos pret šo grupu. Tas gluži vienkārši no-
plicina cilvēku intelektuālās vajadzības, izraisa 
intelektuālu noslāņošanos. Par dzejas auditoriju 
uzskata augstskolu absolventus — tieši uz viņiem 
cer izdevējs. Ne «zilās apkaklītes», tiek pieņemts, 
lasīs Homēru, ne kombinezonā tērpts fermeris — 
Montāli vai Mārvelu. Tādā pašā vīzē netiek gai-
dīts, ka politiķis zinās no galvas citēt Džeraldu 
Menliju Hopkinsu vai Elizabeti Bišopu.

Tas ir gan dumji, gan bīstami. Bet par to vēlāk. 
Šobrīd vēlos tikai paust, ka dzejas izplatību ne-
vajadzētu noteikt pēc tirgus kritērijiem, jo jeb-
kura aplēse nenovēršami samazina esošo poten-
ciālu. Ja runa ir par dzeju, izpētes galarezultāts 
— pat izmantojot datorus — ir gluži kā viduslai-
kos. Mēs visi protam lasīt, tāpēc ikviens var kļūt 
par dzejas lasītāju — dzejgrāmatu izplatīšanas 
pamatā vajadzētu būt šim pieņēmumam, nevis 
klaustrofobiskai pieprasījuma izpratnei. Kultū-
ras jomā ne jau pieprasījums veido piedāvājumu, 
bet tieši pretēji. Jūs lasāt Danti, jo viņš uzrakstīja 
Dievišķo komēdiju un tāpēc, ka sajutāt nepiecieša-
mību pēc viņa: nebijis šī autora un viņa poēmas, 
nekāda iztēle viņu nespētu izsaukt no nebūtības.

Dzejai jābūt pieejamai daudz plašākā apjomā 
nekā pašlaik. Tai vajadzētu būt tikpat visuresošai 
kā dabai, kurā mēs dzīvojam un no kuras dzeja 
smeļas metaforas, vai kā degvielas uzpildes sta-
cijām, ja ne kā pašiem automobiļiem. Grāmatnī-
cām vajadzētu atrasties ne tikai universitātēs un 
galvenajās ielās, bet arī rūpnīcu caurlaides ejās. 
Par klasiķiem uzskatīto autoru krājumus mīk- 
stos vākos vajadzētu par mazu cenu tirgot liel-
veikalos. Galu galā, šī ir masveida ražojumu 
valsts, un kāpēc lai to, kas ir paveikts ar automo-
biļiem, nevarētu izdarīt arī ar dzejas grāmatām, 
kas aizved krietni tālāk. Varbūt tikt tālāk jūs ne-
maz nevēlaties? Iespējams. Pat ja tā ir, tad tikai 
tāpēc, ka nav piemērotu pārvietošanās līdzekļu, 
nevis tāpēc, ka manis minētie attālumi vai gala-
mērķi neeksistē.

Pieļauju, ka pat iejūtīgai ausij tas var šķist ne-
daudz murgaini. Tomēr tā nav, turklāt manis 
teiktajā ir ekonomiska jēga. Dzejas grāmata, ko 
nodrukā 2,5  miljonos eksemplāru un pārdod 
par, teiksim, diviem dolāriem, beigu beigās būs 
ienesīgāka nekā tāds pats izdevums 10 000 ek-
semplāros par 20 dolāriem katrs. Protams, var 
rasties uzglabāšanas problēma, tomēr tādējādi 
jums nāksies parūpēties, lai grāmata tiktu nogā-
dāta katrā valsts nostūrī. Turklāt, ja valdība atzī-

tu, ka personīgās bibliotēkas veidošana ir tikpat 
svarīga jūsu garīgajai dzīvei kā lietišķas pusdie-
nas — sabiedriskajai, dzejas lasītājiem, rakstī-
tājiem vai izdevējiem būtu pieejamas nodokļu 
atlaides. Galvenais zaudētājs gan neapšaubāmi 
būtu Brazīlijas lietusmežs. Bet es ticu, ka koks 
starp izvēli kļūt par dzejas grāmatu vai par bi-
rokrātisku dokumentu kaudzi priekšroku dotu 
pirmajam variantam.

Grāmatas ietekmes zona ir plaša. Maksimā-
lisms kultūras jomā nav nejauša stratēģija, bet 
nepieciešamība, jo selektīva mērķēšana uz no-
teiktu kultūras auditoriju ir lemta sakāvei ne-
atkarīgi no tēmēšanas precizitātes. Būtu vietā 
rosināt — lai gan es ne visai skaidri apjaušu, pie 
kā vēršos — izmantot lielisko iespēju ar pašlaik 
pieejamo lēto tehniku pārvērst mūsu sabiedrību 
apgaismotā demokrātijā. Domāju, ka šo iespēju 
vajadzētu īstenot pirms tā brīža, kad lasītprasmi 
aizstās ekrānpratība.

Es piedāvāju sākt ar dzeju ne tikai tāpēc, ka tas 
sasauktos ar mūsu civilizācijas attīstību — dzies-
ma bija pirms stāsta —, bet arī tāpēc, ka dze-
ja izmaksā mazāk. Kāds ducis izdevumu būtu 
pienācīgs sākums. Dzejas lasītājam varētu būt 
aptuveni 30—50 dažādu autoru krājumu. Pusi 
no tiem var novietot uz viena plaukta, uz kamī-
na vai, sliktākajā gadījumā, uz palodzes jebku-
rā amerikāņu mājā. Ducis dzejas grāmatu mīk-
stos vākos pat par pašreizējām cenām izmaksātu 
ceturtdaļu no televizora vērtības. Ja tāds grā-
matplaukts nav iekārtots, iemesls jāmeklē nevis 
nepietiekamā tautas interesē par dzeju, bet grā-
matu nepieejamībā, kas liedz iespēju šādai inte-
resei rasties. Esmu pārliecināts, ka grāmatas pie-
nāktos nogādāt līdz katras mājas durvīm, tāpat 
kā elektrību vai kā pienu Anglijā: tām vajadzē-
tu būt vienam no komunālajiem pakalpojumiem 
par attiecīgi zemu cenu. Ja tas ir pārāk sarežģī-
ti, dzejkrājumus vajadzētu pārdot aptiekās (kaut 
vai tāpēc, ka tas samazinātu jūsu smadzeņu ie-
stellētāja rēķinu). Un, kā minimums, katrā šīs ze-
mes moteļa numuriņā vajadzētu būt atvilktnei 
ar amerikāņu dzejas antoloģiju, turpat līdzās Bī-
belei, kas, saprotams, neiebilstu pret šādu kaimi-
ņu — ar telefongrāmatu tā taču sadzīvo.

To var paveikt, it īpaši šajā valstī. Jo līdzās vi-
sam citam amerikāņu dzeja ir šīs valsts lielākā 
bagātība. Dažas lietas skaidri spēj ieraudzīt vie-
nīgi svešinieks. Šī ir viena no tādām lietām, un 
es esmu tas, kurš var paskatīties no malas. Šajos 
krastos iepriekšējā pusotra gadsimta laikā radī-
tās dzejas apjoms aizēno jebkuru līdzīgu veiku-
mu citu valstu literatūrā, starp citu, gluži tāpat 
kā mūsu sasniegumi džezā un kinomākslā, par 
ko pamatoti sajūsminās visa pasaule. To pašu, es 
riskēšu apgalvot, var attiecināt uz dzejas kvalitā-
ti, jo to caurstrāvo personiskās atbildības gars. 
Amerikāņu dzejai nav nekā svešāka par iecie-
nītajiem eiropiešu motīviem: upura pasaulainu 
ar vainīgā meklējumos pavērstu rādītājpirkstu; 
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miglainu patosu; prometejisku sakāpinājumu 
un — aizdomīgas argumentācijas gaismā — žē-
lastības lūgsnām. Tiesa, arī amerikāņu dzejai ir 
trūkumi: pārāk liels provinciālu vizionāru un 
liekvārdīgu neirotiķu pulks. Tomēr tā sagādā ap-
brīnojamu rūdījumu, bet samierināšanās ar iz-
platīšanu, kuras mēraukla ir viens sabiedrības 
procents, nozog šai tautai dabisku izturības un, 
lieki piebilst, arī lepnuma avotu.

Dzeja jau pēc definīcijas ir izteikti individuāla 
māksla; zināmā mērā šī valsts tai ir gluži pašsa-
protama mājvieta. Lai vai kā, nepavisam nav ne-
jauši, ka te šī individuālistiskā tieksme ir iesnie-
gusies savdabīgā galējībā starp modernistiem un 
starp tradicionālistiem. (Būtībā tieši tas kļuva 
par iemeslu modernisma dzimšanai.) Gan manas 
acis, gan mana dzirde saka, ka amerikāņu dzeja 
ir nepadevīga un nebeidzama cilvēka autonomi-
jas sludināšana; ja vēlaties — atoma dziesma, kas 
sadumpojusies pret ķēdes reakciju. Tajā dominē 
noturība un sīkstums, un tā uzmanīgi, pat ne-
pamirkšķinot ieskatās vissliktākajā. Dzejas acis ir 
nešaubīgi plati atvērtas ne izbrīnā vai atklāsmes 
gaidās, bet gatavībā stāties pretī briesmām. Tajā 
neatrast mierinājumu — ierasto Eiropas, it īpa-
ši krievu dzejas jājamzirdziņu; bagāta un neizsa-
kāmi izgaismojoša detaļās; to nenomāc skumjas 
pēc zelta laikmeta; tā ciena drosmi un apņēmību 
atrast izeju. Ja vajadzētu piemeklēt vadmotīvu, 

iesaku Frosta rindu no Kalps kalpotājiem: «Labākā 
izeja vienmēr — iet tieši cauri.»1

Es atļaujos runāt par amerikāņu dzeju tik vis-
pārināti ne tās monolītuma vai grandiozitātes 
dēļ, bet tāpēc, ka mana tēma ir tās pieejamība 
tautai. Šajā kontekstā der piebilst, ka senā sen-
tence par dzejnieka lomu sabiedrībā vai par 
dzejnieka pienākumu pret sabiedrību visu jautā-
jumu apgriež kājām gaisā. Ja vispār ir iespējams 
runāt par sabiedrisko funkciju, ko pilda kāds, 
kurš būtībā pats sev ir darba devējs, tad dzejnie-
ka sabiedriskā funkcija ir dzejas rakstīšana, ko 
viņš ir uzņēmies ne sabiedrības uzdevumā, bet 
brīvprātīgi. Viņam ir pienākums vienīgi attiecī-
bā uz valodu, t.  i., pienākums rakstīt labi. Rak- 
stīdams dzejoļus, jo īpaši rakstīdams labus dze-
joļus viņa tautas valodā, dzejnieks sper lielu soli 
tautas virzienā. Un sabiedrības pienākums — do-
ties dzejniekam pretī, proti, atvērt viņa grāmatu 
un to lasīt.

Ja šādā situācijā var runāt par izvairīšanos no 
pienākuma izpildes, tā nav dzejnieka vaina, jo 
viņš turpina rakstīt. Tātad vēlreiz: jebkurā kul-
tūrā dzeja ir augstākā cilvēka izteiksmes forma. 
Sabiedrība, kas nelasa vai nesadzird dzejniekus, 
nolemj sevi zemākas raudzes verbālajai izpaus-
mei politiķa, uzņēmēja vai šarlatāna runā, īsāk 
sakot, pati savām izteiksmes robežām. Tā atsa-
kās no evolūcijas iespējas, jo no citiem dzīvnie-
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ku valsts pārstāvjiem mūs atšķir vienīgi runas 
dāvana. Pret dzeju bieži vērstā apsūdzība, ka tā 
esot sarežģīta, drūma, nepieejama un vēl visāda, 
parāda ne jau dzejas stāvokli, bet, būsim godī-
gi, to evolūcijas pakāpienu, uz kura sabiedrība 
ir iestrēgusi.

Dzeja ir pēctecīga; tā izvairās arī no klišejām 
un atkārtojuma — šī iezīme piešķir mākslai paāt-
rinājumu un atšķir to no dzīves, kuras galvenais 
stilistiskais rīks, ja šādi var izteikties, ir klišejas 
un atkārtojums, jo dzīve vienmēr sākas no jau-
na. Nav brīnums, ka šajos laikos sabiedrība, ti-
kai nejauši nonākdama saskarsmē ar pēctecīgo 
dzejas diskursu, jūtas apjukusi, it kā tā censtos 
iekāpt aizejošā vilcienā. Esmu jau teicis, ka dzeja 
nav viena no izklaidēm, un savā ziņā tā nav arī 
mākslas forma, bet mūsu antropoloģiskais, ģe-
nētiskais mērķis, mūsu valodiskā, mūsu evolū-
cijas vaduguns. Šķiet, to mēs apjaušam bērnībā, 
kad uzsūcam un iegaumējam dzejoļus, lai apgū-
tu valodu. Vēlāk pieaugušo kārtā mēs atmetam 
šo nodarbi pārliecībā, ka valodu esam apguvuši. 
Tomēr mēs esam tikuši galā tikai ar tipisko valo-
das virsslāni, ar ko, iespējams, pietiek, lai apmā-
nītu pretinieku, pārdotu preci, pārgulētu ar kādu 
vai panāktu amata paaugstinājumu, bet noteikti 
ir par maz, lai dziedētu mokošas skumjas vai sa-
gādātu prieku. Kamēr cilvēks neiemācās gluži kā 
furgonu piepildīt teikumus ar jēgu, kamēr viņš 
neprot mīļotajā atšķirt un novērtēt savādnieci 
dvēseli, kamēr viņš nesāk apjaust, ka «Ja atmiņā 
vēl zvaigžņu stunda — / Nav veldzes tur, kur aiz-
mirstība gurda / Un baismās nāve sirdi junda»2, 
kamēr tas viss nav iesūcies asinīs, cilvēks jopro-
jām ir bez valodas. Un tādu ir vairākums, ja tas 
spēj mierināt.

Katrā ziņā dzejas lasīšana ir satricinoša valo-
diskas ieniršanas pieredze. Tā ir arī ļoti ekono-
miska domas paātrinājuma forma. Pavisam ne-
lielā telpā labs dzejolis iesniedzas neaptveramos 
prāta apvāršņos un bieži vien beigu daļā sniedz 
lasītājam negaidītu atziņu vai atklāsmi. Iemesls 
jāmeklē dzejas rakstīšanas procesā, kurā dzej-
nieks, lielākoties neapzināti, izmanto divas gal-
venās mūsu sugai raksturīgās izziņas metodes: 
Rietumu un Austrumu metodi. (Protams, abas ir 
pieejamas jebkuram ar pieres smadzeņu daivām, 
tomēr dažādās tradīcijās to izmantošanā ir bijis 
atšķirīgs aizspriedumu fons.) Pirmajā metodē 
uzsvars likts uz racionālo pamatu, t. i., uz analīzi. 
Sociālajā izpratnē tai līdztekus raksturīga cilvēka 
pašpārliecība, un kopumā to ilustrē Dekarta Co-
gito, ergo sum3. Otra metode galvenokārt paļaujas 
uz intuitīvu sintēzi un aicina uz pašnoliegumu. 
To vislabāk ilustrē Buda. Citiem vārdiem sakot, 
dzeja piedāvā pilnvērtīgas, līdzsvarotas cilvēka 
prāta darbības modeli. Tas ir dzejas pievilcības 
pamats līdztekus tajā izmantotajām valodas rit-
miskajām un skaniskajām īpašībām, kas pašas 
par sevi ir daudz izsakošas. Būtībā dzejolis la-
sītājam saka: «Esi kā es.» Un lasīšanas brīdī jūs 

kļūstat par to, ko lasāt, jūs nonākat par dzeju dē-
vētajā valodas stāvoklī, un dzejas atziņas un at-
klāsmes pieder jums. Tās ir jūsu arī pēc grāmatas 
aizvēršanas, jo nav iespējams atgriezties tur, kur 
to nebija. Tāda ir evolūcijas būtība.

Savukārt evolūcijas mērķis nav nedz stiprākā, 
nedz vājākā izdzīvošana. Ja tas būtu pirmais, mēs 
apstātos pie Arnolda Švarcenegera; ja tas būtu 
otrais, ētiski pieņemamākais variants, būtu jā-
pietiek ar Vudiju Allenu. Evolūcijas mērķis, ticiet 
vai ne, ir skaistums, kas pārdzīvo visu un pauž 
patiesību vienkārši tāpēc, ka tajā saplūst garīgais 
un jutekliskais. Pastāvēdams tikai vērotāja acīs, 
vispilnīgāk to iespējams izpaust vienīgi vārdos. 
Un te uz skatuves uznāk dzeja, kas nenovēršami 
ir vienlīdz semantiska un skaniska.

Šajā ziņā neviena valoda nav uzkrājusi tik 
daudz kā angļu valoda. Piedzimt vai nonākt tajā 
— labvēlīgākais cilvēka liktenis, kādu iespējams 
iedomāties. Ja šīs valodas nesēji nevar tai brīvi 
piekļūt, tas ir antropoloģisks noziegums, un tieši 
šādu apsūdzību var izvirzīt pašreizējai dzejas iz-
platīšanas sistēmai. Es neesmu gluži pārliecināts 
par to, kas ir lielāks ļaunums — dedzināt grāma-
tas vai tās nelasīt. Tomēr domāju, ka simbolis-
kās tirāžas atrodas kaut kur pa vidu starp abiem. 
Piedodiet par šo sakāpinājumu, bet, domājot par 
angļu valodā rakstījušo dzejnieku izcilajiem dar-
biem, kas nonākuši aizmirstībā, un, no otras pu-
ses, par iznīcinošo demogrāfisko perspektīvu, es 
apjaušu, ka esam nonākuši uz milzīga kultūras 
regresa sliekšņa. Un mani uztrauc ne tik daudz 
kultūra vai izcilu un mazāk izcilu dzejnieku dar-
bi, cik cilvēks, kurš, nespēdams verbalizēt, izteikt 
sevi pilnvērtīgā veidā, sāk rīkoties. Tā kā cilvēka 
rīcība spēj izpausties vienīgi, sacīsim, ķermeņa 
valodā, viņam ir lemts kļūt vardarbīgam, papla-
šinot izteiksmi par ieroča, nevis, kā pienāktos, 
epiteta tiesu.

Vārdu sakot, no vecajiem labajiem paradu-
miem vajadzētu atteikties. Visā valstī jānodrošina 
gan klasiskās, gan mūsdienu dzejas pieejamība. 
To, visticamāk, varētu darīt privātie uzņēmumi, 
tomēr ar valsts atbalstu. Būtu jāorientējas uz 
katru lasītāju, kam ir vismaz 15 gadu. Uzsvaru 
vajadzētu likt uz amerikāņu klasiku. Par to, kas 
un kuri būtu jāpublicē, varētu lemt divi vai trīs 
zinoši cilvēki, tātad dzejnieki. Literatūrzinātnie-
kus ar viņu ideoloģisko rīvēšanos vajadzētu tu-
rēt pa gabalu, jo šajā jomā jebkādos ieteikumos 
autoritāte pieder vienīgi gaumei. Skaistumu un 
to pavadošo patiesību nevajadzētu pakļaut ne-
kādām filozofiskām, politiskām un pat ētiskām 
doktrīnām, jo estētika ir ētikas māte, nevis ot-
rādi. Ja jums šķiet citādi, atsauciet atmiņā to, kā 
jūs iemīlējāties.

Jāpatur gan prātā, ka parasti sabiedrībā ir tiek-
sme uz noteiktu laiku, bieži — pat uz gadsimtu, 
izraudzīties vienīgo lielo dzejnieku. Tad nenākas 
lasīt citus vai pat šo vienu, ja gadās, ka jūsu tem-
peramenti izrādās nesaderīgi. Tomēr katra laik-
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1 Atsauce uz Roberta Frosta 
dzejoli A Servant to Servants 
un tā rindu, kas oriģinālā 
ir šāda: The best way out is 
always through.
2 Citāts no Frosta dzejoļa 
Provide, Provide, oriģinālā: 
No memory of having starred 
/ Atones for later disregard, / 
Or keeps the end from being 
hard.
3 Domāju, tātad esmu — 
latīņu val.
4 Džordžs Santajana (1863—
1952) — amerikāņu filozofs, 
dzejnieks un prozists.
5 Citēts Frosta dzejoļa 
nosaukums Happiness Makes 
Up in Height for What It Lacks 
in Length.
6 Eiropas apavu izmēru 
sistēmā tas būtu 45.—46. 
izmērs.

posma literatūrā ir vairāki vienlīdz spēcīgi un 
nozīmīgi dzejnieki, kuru gaismai iespējams se-
kot. Jebkurā gadījumā, lai kāds būtu viņu skaits, 
tas beigu beigās atbilst zināmajiem temperamen-
ta tipiem, jo citādi nemaz nevar būt, un no tā 
izriet arī poētikas atšķirības. Ar valodas svētību 
dzejnieki atnāk un piedāvā sabiedrībai estētis-
ko normu hierarhiju, lai tās atdarinātu, ignorētu 
vai apliecinātu. Dzejnieki pilda ne gluži parau-
ga lomu, bet viņi drīzāk ir garīgie gani neatkarīgi 
no tā, vai paši to apzinās vai ne, un pat labāk, ja 
neapzinās. Sabiedrībai ir vajadzīgs ikviens no vi-
ņiem. Un, ja manis rosinātais projekts jebkad tiks 
sākts, nevienam nevajadzētu dot priekšroku — 
tādā augstumā ranga numuru nav, slavas taures 
par godu katram no viņiem jāpūš vienlīdz skaļi.

Man gan ir aizdomas, ka sabiedrībai pietiek 
ar vienu, jo ar vienu var tikt galā vieglāk nekā ar 
vairākiem. Pār sabiedrību, kurā vairāki dzejnieki 
ir laicīgo svēto kārtā, ir grūtāk valdīt, jo politiķim 
būtu jāspēj piedāvāt tādu skatījuma mērogu, ne-
maz nerunājot par izteiksmes līmeni, kas būtu 
vismaz līdzīgs dzejnieku piedāvātajam: skatīju-
ma mērogu un izteiksmes līmeni, ko vairs ne-
varētu uzskatīt par izņēmumu. Tāda sabiedrība, 
iespējams, būtu īstāka demokrātija nekā mums 
līdz šim zināmā. Demokrātijas mērķis nav pati 
demokrātija: tā būtu tautoloģija. Demokrātijas 
mērķis ir apgaismība. Demokrātija bez apgaismī-
bas labākajā gadījumā ir labi uzraudzīti džungļi 
ar vienu dzejnieku, kas izraudzīts Tarzāna ama-
tam.

Pašlaik es runāju par džungļiem, nevis par tar-
zāniem. Dzejniekam aizmirstība nav nekāda ne-
ierasta drāma; tā piedien viņa izvēlētajai jomai, 
un viņš var to atļauties. Pretēji sabiedrībai labam 
dzejniekam vienmēr ir nākotne, un viņa dzeja zi-
nāmā mērā ir uzaicinājums šajā nākotnē. Un ma-
zākais, bet varbūt tieši lielākais, ko par mums var 
pateikt, — mēs esam Roberta Frosta, Mariannas 
Mūras, Volesa Stīvensa, Elizabetes Bišopas nā-
kotne; es pieminu tikai dažus... Katra paaudze, 
kas dzīvo uz šīs zemes, ir iepriekšējo paaudžu 
nākotne, precīzāk — to nākotnes daļa. Tas īpa-
ši attiecas uz dzejniekiem, jo, lasot viņu darbus, 
apjaušam, ka viņi zināja mūs, un ka dzeja, kas ir 
pastāvējusi pirms mums, faktiski ir mūsu geno-
fonds. Un ir nepieciešams ne tik daudz to godi-
nāt, cik ar to salīdzināties.

Atkārtoju: dzejnieks nekad nav zaudētājs; viņš 
zina, ka citi nāks viņa vietā un turpinās iesāk-
to. (Faktiski viņš nonāk aizmirstībā tāpēc, ka ar-
vien vairāk ir tādu, kas, būdami enerģiski un ska-
ļi, pieprasa uzmanību.) Viņš spēj tikt galā gan ar 
to, gan ar attieksmi kā pret vārguli. Bet sabied-
rība nevar atļauties aizmirst, un beigu beigās 
pati sabiedrība, ja to salīdzina ar gandrīz katra 
dzejnieka gara spēku, izrādās vārgule un zaudē-
tāja. Sabiedrībai, kuras galvenais spēks ir pašre-
produkcija, dzejnieka zaudēšana ir līdzīga sma-
dzeņu šūnu bojāejai. Tā ierobežo runas spējas, 

ētiskas izvēles situācijā liek izvilkt tukšu lozi, 
piesārņo izteiksmi ar atrunām vai padara par 
uzņēmīgu pret demagoģiju vai vienkārši trok- 
sni. Tikmēr reprodukcijas orgāni paliek neskarti.

Pret mantotām slimībām (tās, iespējams, nav 
nojaušamas katrā atsevišķā cilvēkā, bet tās kļūst 
acīmredzamas pūlī) ir maz zāļu, un arī es ne-
piedāvāju brīnumlīdzekli. Vienkārši es ceru, ka 
šis priekšlikums, ja to pieņemtu, varētu zināmā 
mērā palēnināt mūsu kultūrkaites pielipšanu 
nākamajai paaudzei. Jau teicu, ka pienākumus 
es uzņemos kā kalpošanu sabiedrībai, un alga, 
ko saņemšu no Kongresa bibliotēkas Vašingto-
nā, man varbūt ir sagrozījusi galvu. Iespējams, 
es sevi iztēlojos kā veselības aprūpes dienes-
ta priekšnieku, kurš piestiprina birku esošajam 
dzejas iepakojumam. Piemēram, kaut ko tādu kā 
«Šāda rīcība apdraud nācijas veselību». Ja esam 
dzīvi, tas nenozīmē, ka esam veseli.

Bieži atkārto, bet Santajana4, šķiet, pateica pir-
mais, ka tiem, kas neatceras pagātni, ir lemts to 
atkārtot. Dzeja neizvirza šādus apgalvojumus. 
Tomēr tai un vēsturei ir šis tas kopīgs: tajā liela 
nozīme ir atmiņai, un tā var izrādīties noderīga 
nākotnē, lieki teikt, arī tagadnē. Dzeja neapšau-
bāmi nevar mazināt nabadzību, taču tā var būt 
līdzeklis pret neziņu. Un vēl — tā ir vienīgās zāles 
pret cilvēkam piemītošo prastumu. Tāpēc dzejai 
šajā valstī vajadzētu būt pieejamai katram un par 
zemu cenu.

Valstī ar 250 miljoniem iedzīvotāju ir iespē-
jams 50 miljonu tirāžā izdot un par pāris dolā-
riem pārdot amerikāņu dzejas antoloģiju. Varbūt 
ne uzreiz, bet kāda gadu desmita laikā tas varē-
tu izdoties. Grāmatas atrod savus lasītājus. Un, 
pat ja tā nenotiek, neko darīt, lai grāmatas ir pa 
rokai it visur, piesūcas ar putekļiem, savecē un 
sabirst. Vienmēr gadīsies kāds bērns, kas izvilks 
grāmatu no grabažu kaudzes. Es pats biju tāds 
bērns, ja vērts to pieminēt, un iespējams, ka arī 
kāds no jums.

Pirms ceturtdaļgadsimta, manas iepriekšējās 
iemiesošanās reizē Krievijā, es pazinu kādu vīru, 
kurš tulkoja Robertu Frostu krievu valodā. Par 
viņu es uzzināju, pamanījis šī vīra tulkojumus: 
krieviski lasāmie dzejoļi bija satriecoši, un man 
radās vēlme iepazīt tiklab tulkotāju, cik oriģinā-
lus. Viņš man parādīja cietvāku sējumu (šķiet, 
Holta izdevumā), kurā nejauši uzšķīrās lappu-
se ar Laime — mirkli debesīs tikt un pēcāk mūžu ilgi 
sirgt.5 Pāri visai lappusei pletās milzīgs karavīra 
divpadsmitā izmēra6 zābaka nospiedums. Grā-
matas pirmajā lapā iespiests zīmogs «STALAG 
No. 3B», kas Otrā pasaules kara laikā bija sagūs-
tīto sabiedroto karavīru koncentrācijas nometne 
kaut kur Francijā.

Lūk, piemērs, kā dzejas grāmata atrod lasītā-
ju. Tai vajadzēja tikai būt pa rokai. Citādi uz tās 
neuzkāptu un to pavisam noteikti nepaceltu. Ê

No angļu valodas tulkojis Jānis Vādons
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Hrists  
Hrisopuls (Χρήστος 
Χρισόπουλος; 1968) ir 
grieķu rakstnieks, dzī-
vo Atēnās. Uzrakstījis 
virkni romānu un stās-
tu, saņēmis dažādas 
Grieķijas un ārzemju 
literārās balvas. Raksta 
arī esejas un fotografē. 
Stāsts 228/500 Ιekšējais 
kosmoss pirmoreiz 
publicēts 2012. gadā un 
vēsta par dēmoniem, 
kas cilvēku saēd ekspe-
rimentālā noslēgtībā.

proza

Ir kaut kas atbaidoši egoistisks pieņēmumā,
ka viss kosmoss ir dziļi atkarīgs no mums,
ka mēs kaut kādā ziņā esam tā centrs, kopsavil-

kums vai visa kosmosa simbols.
Fernando Pesoa. Stoiķa audzināšana.1

87. diena
Jūtos neaprakstāmi dusmīga. Dusmas. Tas, kas 

pēdējās nedēļās manī briest, ir kaut kas bries-
mīgs. Dusmas, naids, slēpta vardarbība. Nepār-
traukta spriedze, viss ir pārvērties ieročos: klu-
sums, troksnis, smaržas, vienkārša distance starp 
mums. Vienreiz es ņemšu un pacelšu roku. Gai-
du, lai viņi tikai dod jelkādu ieganstu. Es gribu 
iesist. Es gribu iesist.

Der Spiegel, 2007. gada 14. septembris
Lai sagatavotu apkalpi ilgam un grūtam lido-

jumam uz Marsu, četri krievi un divas brīvprā-
tīgās, ko izraudzījās Eiropas Kosmosa aģentūra 
(ESA), uz 520 dienām tiks ieslēgti  virtuālā kos-
mosa kuģī, kas tiks uzbūvēts Medicīniski biolo-
ģisko problēmu institūtā (IMBP)2 Maskavā.

4. diena
Tiklīdz aizvērās hermētiskā kapsula, mēs sa-

pratām, kad tagad varam paļauties tikai uz sevi. 
Mēs, abas sievietes, guļam uz blakus kušetēm. 
Viss atgādina futūristisku bērnu nometni. Esam 

sajūsmas pilni. Vakaros, kad aizveru acis, sapņoju 
par ļoti skaistām, caurspīdīgām sarkanās planētas 
ainavām. Ja arī mani neizvēlēsies, tik un tā it kā 
būšu devusies šajā lidojumā. Esmu ļoti laimīga.

ESA pārstāvis (2007. gada 2. aprīlis)
Galvenais, kas mūs interesē, — izpētīt šādas 

misijas psiholoģiskās dimensijas, apzinoties, ka 
dalībnieki tiks ieslēgti uz 500 dienām. Ja būs 
problēmas, ekipāža sapratīs, ka ir izolācijā un ka 
risinājums jāatrod pašu spēkiem. Vienīgā palīdzī-
ba, ko varam viņiem sniegt, ir sakari, bet tie bieži 
aizkavēsies kādas četrdesmit sekundes. Domāju, 
ka ierobežotais pārtikas daudzums radīs papildu 
spriedzi.

150. diena
Sergejs aizliedza Fedjam mazgāties dušā. 

Ūdens lietošana personīgās higiēnas vajadzībām 
no tiesībām ir pārvērtusies par privilēģiju, kas at-
karīga no misijas vadītāja garastāvokļa. Pagāju-
šas trīs dienas, kopš viņš aizliedza mums piekļūt 
e-pastam. Simonai uznāca otrā panikas lēkme. 
Sergeja acis, viņa skatiens ir kā trakajam. Cenšos 
neskatīties viņam sejā. Dzirdēju, kā viņi runā par 
«karcera» ierīkošanu pārtikas noliktavā. Gaisa 
kvalitāte pasliktinās.

Stenfordas eksperiments. Cietuma 
simulācija. Stenfordas Univ. Psiholoģijas 
fakultāte. 1971. gada 14.—20. augusts.

Neviens nedomāja, ka mums būs problēmas. 
Tomēr jau no otrās dienas «ieslodzītajiem» parā-
dījās psiholoģiska nemiera simptomi, un «sargi» 
ļoti drīz sāka uzvesties sadistiski. Eksperiments 
beidzās priekšlaicīgi tikai pēc sešām dienām. Šajā 
īsajā laikā notika divas masu sacelšanās, viens 
badastreiks un tika novērotas gandrīz visas fizis-
kās un psiholoģiskās vardarbības formas.

Medicīniski bioloģisko problēmu institūts 
(IMBP), eksperiments Mars500

Medicīniski tehniskās ietaises (Medical Engine-
ering Facility — MEF) parametri būs šādi:

Kopējā platība: 550 m3.
Būve: 6 cilindriskas metāla kameras.
Aprīkojums: radiotelevizuāls, sakaru, slēgtais 

mākslīgās atmosfēras cikls, ūdens/urīna pārstrā-
des sistēma, videonovērošanas kameru sistēma.

Medicīniskais modulis (EU-100): medicīniska 
un biometriska stacija, tualete, kompresijas ka-
mera.

Uzturēšanās modulis (EU-150): 6 individuālas 
kabīnes, atpūtas telpa, centrālās kontroles kon-
sole, virtuve, tualete, 3 kompresijas kameras.

Marsa zondes simulators (EU-50): 3 kušetes, 
vadības konsole, darba vieta, virtuve, tualete, 2 
kompresijas kameras.

Darba modulis (EU-250): vingrošanas tel-
pa, duša, sauna, siltumnīca, pārtikas noliktava,  
eksperimenta materiālu noliktava, kurināmais 

Hrists Hrisopuls

228/500 
Iekšējais 
kosmoss
Stāsts



Ilustrācija —  
Estere Betija Grāvere
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Hrists Hrisopulsproza 228/500 Iekšējais kosmoss

katls, tualete, 2 kompresijas kameras.
Skafandru modulis.
Marsa virsmas simulators.

203. diena
Ilgāk vairs nespēju šeit palikt. Visu laiku dre-

bu bailēs, ka viņi uzies manas piezīmes. Viņi ir 
aizklājuši novērošanas kameras pārtikas nolikta-
vā, aizbildinās ar kaut kādiem bojājumiem. Ser-
gejs ir tirāns, neviens nedrīkst runāt viņam pre-
tim, un Antons arī nevienam neļauj justies brīvi, 
pat visniecīgākā mūsu kustība tiek izsekota. Ser-
gejs teica, ja es gribu izvēlēties sev partneri urīna 
pārstrādes iekārtā, man jāved pie prāta Simona. 
Esmu stiprāka par viņu, tas man būšot viegli. Ja es 
tam nepiekristu, viņš mani piespiestu dzert sava 
urīna šķīdumu. Mans Dievs, piedod man. Es pat 
nezinu, ko šeit rakstīt. Es viņu situ, līdz viņa zau-
dēja samaņu, centos netraumēt dzīvībai svarīgus 
orgānus. Mans Dievs, man jātiek prom, es vairs 
nevaru paciest. Es to neizturēšu. Ja viņi atradīs šīs 
piezīmes, man nāksies doties prom.

204. diena

Nespēju atrast reglamentu. Sergejs tur to aiz 
atslēgas. Ar pašsakropļojumu vajadzētu pietikt. 
Ja tikai es atrastu vienu novērošanas kameru, kas 
darbojas.

5. diena
Helēnas Meisones piemiņas klade, Album ami-

corum3

«Helēna, tiksimies uz Marsa!» Simona d’Arsī.
«Dārgā Helēna Meisone, laipni lūgta misijā!» 

Sergejs Pivovarovs.
«Šīs 500 dienas paies kā atvaļinājums,» Kon-

stantīns Perovs.
«Labu veiksmi visiem!» Antons Sukavskis.
«Mēs satiksimies vēl. Maskavā, kad spīdēs mai-

ja saule,» Fjodors Jerolamovs.

25. diena
Šovakar pirmo reizi man ir sajūta, ka es smoku. 

Es pastaigājos — velkos kā mirusi, tas būtu precī-
zāk teikts — no atpūtas telpas uz noliktavu un no 
turienes uz skafandru moduli. Un beigta balle. 
Skumja pastaiga. Akla, baisa. Vienīgā pastaiga, kas 
mums šeit ir atļauta, šajās četrās tērauda sienās, 
un pat to nevar teikt, jo sienas arī šeit neeksis-
tē, tās nevar saskaitīt, ir tikai tērauda virsmas, kas 
tevi ieskauj no visām pusēm. Šodien pieņēmām 
jaunu noteikumu. Reizi dienā visi rindā klusē-
dami staigāsim pa moduli, un tas būs vienīgais 
atļautais pastaigas veids, tāda brīvības imitācija. 
Proti, tā, lai nebūtu jāsatiek neviens pretim nākot. 
Iesim un skatīsimies cits cita klusējošā mugurā. 
Tas ir svarīgi. Nolēmām arī, kādā secībā sastāsi-
mies. Es skatīšos mugurā Antonam. Pastaiga no-
tiks katru dienu pēcpusdienā plkst. 17.30 un ilgs 
trīsdesmit minūtes.

Stenfordas eksperiments
Pēc salīdzinoši mierīgas pirmās dienas jau nā-

kamajā rītā izcēlās nemieri. «Sargi» reaģēja, brīv-
prātīgi paliekot postenī ilgāk par noteikto laiku, 
lai tos apspiestu. Viņi iebruka kamerās ar uguns-
dzēsības šļūtenēm un atņēma «ieslodzītajiem» 
matračus, piespiežot viņus kailus gulēt uz grī-
das. Rīta līnija (kuras sākotnējais mērķis bija at-
klāt «ieslodzītajiem» to skaitu) izvērtās stundām 
ilgā dienišķā sodīšanā, kuras laikā «sargi» vērsa 
pret «ieslodzītajiem» fizisku un psiholoģisku var-
darbību. Eksperimenta vieta (cietums) bija netīra 
un nemīlīga. Vairākus «ieslodzītos» piespieda ar 
plikām rokām tīrīt tualetes. Izveidojās «labās» un 
«sliktās» kameras. Drīzumā parādījās pirmie sek-
suālas pazemošanas incidenti.

ESA pārstāvis (2007. gada 2. aprīlis)
Jautājums: iecere nedaudz atgādina realitātes 

šovu, vai šāda paralēle jums šķiet pamatota?
Atbilde: Nu, gan jā, gan nē. Domāju, ka ir pa-

mats uz to skatīties šādi: protams, var vilkt dau-
dzas paralēles. Abas ieceres pievēršas cilvēku lī-
dzāspastāvēšanai visdažādākajos apstākļos. Ja 
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Bezmaz 
jādomā, 
ka mēs 
patiešām 
esam vieni 
kosmosā, 
jo sakari 
ar katru 
dienu notiek 
ar aizvien 
lielāku 
kavēšanos

gribat, te var runāt arī par noslēguma balvu, pro-
tams, ne jau mūsu simulācijā, bet reālā misijā, tas 
ir gods būt pirmajam cilvēkam, kas spēris kāju uz 
Marsa, tā ir milzīga balva! (..) Lidojums uz Marsu 
ir saistīts arī ar publicitāti, kas nāk komplektā ar 
to. Mēs izskatām iespēju simulēt arī šo aspektu.

IMBP, eksperiments Mars500
Programmā tiks izmantoti veseli brīvprātīgie. 

Jāievēro šādi kritēriji:
Vecums: 25—50.
Pabeigta augstākā izglītība.
Vēlamās profesijas: ārsts ar specializāciju vis-

pārējā medicīnā un ar pieredzi pirmās palīdzī-
bas sniegšanā, ārsts pētnieks ar pieredzi klīnis-
kajā laboratoriju diagnostikā, biologs, dzīvības 
uzturēšanas sistēmu mehāniķis, datorinženieris, 
elektronikas sistēmu inženieris, inženieris mehā-
niķis.

Valodas: krievu un angļu.

89. diena
Viņi visi ir zinātnieki ar izglītību dažādās ek-

sakto zinātņu nozarēs. Pat Konstantīns, mūsu 
ārsts, ir militārais ārsts ar pieredzi, kas gūta tikai 
laboratorijā. Viņš praktiski nekad nav strādājis ar 
reāliem pacientiem. Viņš nepazīst cilvēkus. Ne-
vienam nav īstu zināšanu humanitārajās nozarēs. 
Pat mākslā — kad sākam par to runāt, visi to ap-
zīmē ar jēdzienu «parādība». Laikam ritot, savā 
ziņā tas kļūst briesmīgi. Mēs aprobežojamies ar 
tādu kā racionālismu (vai drīzāk noslēdzamies 
tajā), beigu beigās tas kļūst paranoisks, jo mēs 
savā starpā nefunkcionējam kā eksperimentā-
li procesi. Mēs pamazām kļūstam nežēlīgāki cits 
pret citu, aizbildinoties ar racionāliem argumen-
tiem. Bet mums iekšā emocijas vārīties vārās.

90. diena
Jau no sākuma ieslēdzu skapī savas grāma-

tas (katram bija atļauts ņemt līdzi trīs personī-
gās grāmatas). Negribēju, lai pārējie redz, ko es 
lasu. Sergejs ir neticami inteliģents un viltīgs, tas 
viņu padara par ideālu misijas vadītāju, bet viņš 
var kļūt arī neiedomājami nežēlīgs. Mums visiem 
ir šāda spēja. Šodien lasīju Fernando Pesoas Stoi-
ķa audzināšanu. Vairs nespēju noturēties, man bija 
vajadzīgs patvērums. 500 dienas ir gandrīz divi 
gadi, kā iespējams sadalīt trīs grāmatas tik ilgam 
laikam? Šodien lasīju šādus vārdus: «Lai spētu 
palikt neapšaubāmi un absolūti morāla būtne, 
cilvēkam jābūt drusku pastulbam. Lai viņš būtu 
īpaši inteliģents, viņam ir jābūt nedaudz amorā-
lam.» Domāju, ka no dienas dienā mēs šeit vei-
dojam tādu darvinisku «ekosistēmu». Šis ekspe-
riments apliecinās, ka izdzīvo stiprākais.

IMBP, eksperiments Mars500
Lielākajā daļā eksperimenta dalībnieki pildīs 

programmu, kurā darbību nomainīs atpūta — 
tādu parasti pilda arī kosmosa kuģu ekipāžas, un 

tajā ir piecas darba dienas, kam seko divas brīv-
dienas. Tomēr uz laiku vai arī negaidītu notiku-
mu dēļ programma var mainīties. Ekipāžas dar-
bībās ietilpst parastas medicīniskas procedūras, 
fiziskais treniņš, dažādo sistēmu kontrole un 
apkope, manipulācijas ar piezemēšanās kameru 
utt. Turklāt tā nodarbosies ar pētījumiem un ik-
dienas pienākumu veikšanu, piemēram, parastu 
uzkopšanu, personīgo higiēnu utt. Mēs plāno-
jam nestandarta un ārkārtas apstākļu simulāci-
ju aprīkojuma atteices dēļ. Šādu apstākļu cēlonis 
var būt arī cilvēciskais faktors (ekipāžas nepro-
fesionalitāte, samazināta profesionālā efektivitā-
te utt.).

144. diena
Novēroju — jo atbildīgāka («augstāka» mūsu 

izveidotajā hierarhijā) vieta kādam ir, jo vieglāk 
un dziļāk viņš pieņem («interiorizē») lomu, kas 
viņam jātēlo. Sergejs patiešām tic, ka mēs atro-
damies kosmosa kuģī kaut kur izplatījumā. Tas, 
ka aiz slēgtajām durvīm atrodas pavisam veselī-
ga Maskava, viņa prātam nav aptverams. Ekspe-
riments ir kļuvis par realitāti. Ja kāds no mums 
mēģinātu atvērt kādu no izejas platformām, Ser-
gejam nenotrīsētu roka viņu nogalināt, lai pasar-
gātu staciju no katastrofālas dekompresijas. Es 
prātoju, vai šajos apstākļos viņam varētu uzrādīt 
apsūdzību slepkavībā.

145. diena
Sakari ar kontroles centru tagad notiek ar 

vairāku minūšu aizkavēšanos. Mums teica, ka  
eksperimentālās vides ticamības vārdā šī kavēša-
nās esot nevis simboliska, bet gan reāla. Lai kas 
šeit arī notiktu, centrā par to uzzinās vairākas 
minūtes vēlāk. Šī aizture dod mums kaut kādas 
ierobežotas pašiniciatīvas iespēju. Bet tas var būt 
arī bīstami. Mani māc aizvien lielākas bailes. No 
virtuves ir pazuduši vairāki naži, bet neviens ne-
atzīstas. Tagad mēs bruņojamies.

146. diena
Uzvedības noteikumi ir kaķim zem astes. Arī 

mūsu kontrolieri jau dzīvo absolūtās ilūzijās, ka 
mēs patiešām pieredzam fantastisku lidojumu. 
Lai gan neviens ārējs novērotājs varbūt arī ne-
mana neko ievērības cienīgu, apstākļi šeit ir kļu-
vuši gluži vienkārši neizturami. Skatieni, balss 
tonis, slepenie žesti, atkāpes no noteiktajām pri-
vilēģijām un pienākumiem, tas viss ir vienkārši 
šausmīgi. Šodien Sergejs paņēma tīros palagus 
no Fedjas gultas un uzklāja savus, kas bija atbai-
doši netīri. Fedja pat neiepīkstējās. Neviens neko 
neteica.

147. diena
Esam sākuši izgudrot savus noteikumus. Katrs 

savus. Un kopējos, ko apstiprina Sergejs. Šodien 
viņš pateica, ka turpmāk mēs vārdu vietā izman-
tosim numurus. Es esmu 109. Nevienam nav 
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1 Oriģināls Fernando Pessoa. 
Educação do estóico. Citāts 
tulkots no grieķu valodas.
2 Krievijas ZA pētniecības 
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ne jausmas, kā viņš tos izvēlējās. Simona ir 098. 
Konstantīns ir 76. Antons — 1205. Fedja ir 7. Ser-
gejs pats sev izvēlējās 500, domāju, viņš identi-
ficējas ar eksperimentu. Man liekas, es šodien 
dzirdēju, kā viņš masturbē.

148. diena
Bezmaz jādomā, ka mēs patiešām esam vieni 

kosmosā, jo sakari ar katru dienu notiek ar aiz-
vien lielāku kavēšanos, nav nekā tāda, ko varētu 
uzskatīt par nepieņemamu, neciešamu, neatļau-
tu. Reāli ir tā, ka ikkatru problēmu mums nākas 
risināt pašiem. Simona šodien apēda trīs saldos, 
viņai uznāca stipra rijības lēkme. Mēs bijām uz 
pakaļas, ka Sergejs izrāda viņai sapratni, viņš tei-
ca, ka šo pārkāpumu vajag piedot. No šīs dienas 
mums ir slepena vienošanās nekad neatstāt viņu 
vienu pašu pārtikas noliktavā. Mēs mērām pat 
ūdeni, ko viņa dzer.

Stenfordas eksperiments
Divus mēnešus pēc eksperimenta ieslodzītais 

nr. 416, kurš bija bezmaz pirmās sacelšanās va-
ronis, vienīgais, ko ielika izolatorā, sniedza šādu 
paziņojumu:

«Es sajutu, ka zaudēju savu patību, zaudēju 
seju, ko es pazīstu, raksturu, ar kuru es ienācu 
šajā cietumā, es zaudēju seju, brīvprātīgi ļaujot 
sevi te ieslodzīt (manā izpratnē šis bija īsts cie-
tums). Es sajutu, ka mans «es» atrodas ļoti tālu 
no manis. Tas atradās tik tālu, ka beigās es vairs 
nebiju es pats. Es biju 416. Es patiešām biju mans 
numurs.»

Stenfordas eksperimentu bargi nokritizēja psi-
hologs Gordons Bauers. Doktors Fils Zimbardo, 
Stenforda Universitātes psiholoģijas profesors, 
eksperimenta autors un vadītājs, atceras:

«Sev par lielu pārsteigumu, es patiešām sadus-
mojos uz viņu. Biju saskāries ar reālu bēgšanas 
mēģinājumu, uz spēles bija likta manu vīru un 
visa cietuma drošība, bet man bija jāatbild šim 
asarainajam liberāļu intelektuālim, pārsmalci-
nātajam estētam (effete ding-dong), kurš kaut ko 
ņerkstēja par mana eksperimenta neatkarīgajiem 
mainīgajiem. Tikai krietni vēlāk sapratu, cik ļoti 
biju ņēmis pie sirds savu lomu šajā cietumā. Es 
domāju kā cietuma priekšnieks, nevis kā psiho-
loģijas pētnieks.»

195. diena
Atradu kameru, kas darbojas EU-250, un sāku 

kliegt kā histēriķe, apzinoties, ka tam nebūs ne-
kādu seku. Manas smadzenes darbojas ar pār-
traukumiem, tajās ir domu drumslas, lauskas, 
konvulsijas. Parādīju kamerā dakšiņu, ko vien-
mēr nēsāju sev līdzi. Izejas nav. Lai kas šeit arī 
notiktu, ar to mums jātiek galā pašiem. Ap mums 
ir tikai kosmosa tukšums. Mēs esam vieni. Viss 
kopā, ikviena galējība — tas ietilpst šajā eksperi-
mentā. Kad mēs rakstām ziņojumus, mums pār-
met pārspīlējumus, neviens netic. Viņi domā, ka 

mēs šādi cenšamies panākt eksperimenta pār-
traukšanu pirms laika. Viņi mūs nepazīst. Viņi 
negrib pieņemt savas ieceres izgāšanos un tur 
mūs gūstā. Vai arī viņi nudien ir pārliecināti, ka 
mēs atrodamies kosmosā.

Der Spiegel, 2007. gada 14. septembris
Šobrīd interesi par dalību programmā izrādī-

juši 5000 cilvēku no 45 valstīm. (..) Īpaši nozī-
mīga bija psiholoģiskās atlases procedūra, stāsta 
pētnieks no IMBP. Viņš zina, ko runā. Pirms as-
toņiem gadiem krievi veica daudz īsāku ekspe-
rimentu, simulējot sešus mēnešus kosmosā. Tas 
cieta neveiksmi. Jaunā gada svētku gaisotnē, kurā 
uzbangoja alkohols, viens krievs iesita ar dūri kā-
dam ekipāžas loceklim pa seju, bet misijas vadī-
tājs mēģināja noskūpstīt kanādieti, eksperimenta 
dalībnieci. «No tā laika es vienmēr gāju gulēt ar 
nazi pagalvī,» viņa atzīstas. Cits dalībnieks, ja-
pānis, nespēja izturēt eksperimenta dramatiskos 
apstākļus un izstājās.

Stenfordas eksperiments
«Nākamajā skaitīšanā aizturētais nr.  8612 ņē-

mās tēlot jukušo, kliedza, lamājās un beigās no-
nāca šķietami nekontrolētas psihozes stāvoklī. 
Bija vajadzīgs kāds laiciņš, lai mēs noticētu, ka 
viņš nenes mūs cauri, ka viņš patiešām cieš un ka 
viņš ir jāatbrīvo.»

(Dr. Filips Zimbardo)

215. diena
Klusums dara mūs trakus. Mums ir bail, sē-

žam bez darba pēc iespējas tālāk cits no cita tajos 
nedaudzajos kvadrātmetros, kas mums atvēlēti. 
Blenžam metāla sienās. Nekas nenotiek.

220. diena
Šodien nenotika nekāds darbs.

228. diena
Mēs tā arī neatgriezāmies no Marsa. Pareizāk 

sakot, mēs to nesasniedzām. Mūsu ierašanās bija 
plānota 250. dienā. Viņi saprata, ka simulācija jā-
pārtrauc šodien, 228. dienā. Līdz Marsam ir at-
likušas tikai 3 168 000 jūdzes, bet Zeme atrodas 
32  832  000 jūdžu attālumā no mums. Šis ceļo-
jums notika «iekšējā kosmosā».

Eksperimenta Mars500 plāna 
sagatavošanas ziņojums

«Šajā scenārijā izklāstīta eksperimenta izgā-
šanās ekipāžas nepiemērotības dēļ. Es ceru, ka 
šis fiktīvais vēstījums varbūt izrādīsies noderīgs 
Mars500 plānošanā. Un ka tas kalpos arī par brī-
dinājumu saistībā ar paša lidojuma realitāti.»

Helēna Meisone, rakstniece, scenārija konsul-
tante. Ê

No grieķu valodas tulkojis Dens Dimiņš
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dzeja

muna 60 godu jubiļeja byus 
deveņpadsmytā juņī
a cik seņ beja tei dīna kod topu lapns 
ka bārnudōrzā pyrmūraiz naļīk guļāt pušdiņis
kod veļ nazynovu ka byušu grupys i tīši maņ 
dv āseļīļīn soļists:  А! А! А! А! Ааа! 

kam napateik ka kina nav eistiņeiba 
a viņ tōds mōns 
(svōrstūs voi īt praiļūs iz piļsātu pi upis)
kam jubiļejā grybātūs dōvonā malnzylys kurpis

* * *
ieņem xanax
paņem tēmu

DZEJA IR KAUT KAS TIKPAT BRIESMĪGS 
KĀ DZĪVE

un gan jau kaut kas sanāks

JANKA DZALBS
kad satieku janku dzalbu
viņš parasti kaut ko citē
no vienīgās grāmatas ko lasījis —
autoru un nosaukumu neatceras

(tas ir normāli)
viens citāts no biežās atkārtošanas
neizdzēšami iemontējies man atmiņā:
«как вы находите луну?»

arī manā istabā maz grāmatu —
tikai paša sacerētās
visi bezjēgā kaut ko raksta —
tas nav normāli

* * *
iespējams ka esmu bēdīgs: ( bet mana seja 
smaida šādi: 
nezinu no kurienes tas     (tas nekas…)
esmu sastapis cilvēkus par kuriem lasīju 
grāmatās: vērdiņu un vēl 
(ļoti labi very good) ja es būtu patiešām gudrs 
zinātu ko sacīt vēl…

un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl 
un vēl un vēl un vēl
un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl 
un vēl un vēl un vēl
un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl 
un vēl un vēl un vēl
un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl 
un vēl un vēl un vēl

un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl 
un vēl un vēl un vēl
un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl 
un vēl un vēl un vēl
un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl 
un vēl un vēl un vēl
un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl 
un vēl un vēl un vēl

Burti iekavās ir dr(o)šībā
(dr(o)šībai (o) liksim iekavās)

(О), peliet jel, slavin(o)t! 
(О), kvēpiniet vīraku, smādēj(o)t, vaināj(o)t, 
kas pulg(o) uzteic(o)t, 
kas cildina noliek(o)t! 
(О), n(o)nieciniet daudzin(o)t!
(О), lieliet jel, paļātāji! 
(О), n(o)meln(o)jiet, ceļ(o)t debesīs — 
dziediet slavas dziesmas brāķēj(o)t! 

Ak tad tā
ak tad tā ak tad tā 
ak tad tā ak tad tā
kad nu nav tad nu nav 
kad nu nav tad nu nav 

nu ko es tev varu pateikt:
kad nu nav tad nu nav
kad nu nav tad nu nav bļaģ
kad nu nav tad nu nav

Einārs Pelšs

Palmā kāpējs
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Einārs Pelšsdzeja Palmā kāpējs

12.33 nospļaujas 
3.03.2020.

nevajadzēja četrrāpus riet uz baznīckunga 
suni 
nebūtu iemetuši kamerā
kur nav pat gultas
kur jāstutē stendere
dauzot durvīs un prasot ūdeni

kur kolēģis arestants
ilgi taustās aiz radiatora
līdz atrod sērkociņu un cigareti
bet policists no rīta taujā:

— kur strādājat?
— firmā Elementu plūsma
— amats?
— prezidents

(smejas vēl nezinot
ka nākamībā man piešķirs
Soduma balvu
un varbūt pat Trīszvaigžņu ordeni)

Eposi
(cilvēces bagātība)

[4ptr satika ‘;l.;p, un viss bija labi līdz brīdim, 
kad [;p]kjoih iekāroja 67ytgfyh, 
kas bija ;[pkjh sieva. 

Tad viņu izdzina no klgfdj, 
bet viņš atgriezās ar lkfh 
un visu nokārtoja. 

Slava uzvarētājam! 
Viņš un mēs vislabākie! 
Tagad lūgsimies.

* * *
Neskujiet bārdu un ūsas!
Vai āžiem vien ar bārdu slāt?
Vai kaķiem vien ūsas kustināt?
Vai sēnēm vien ar cepurēm stāt?

Skaistulītes, samainiet cepurītes,
Atkailiniet visu, ko slēpāt ziemā!
Jaunkundzītes, negrieziet bizītes —
Kā zebras ar astītēm skraidiet!

Aiciniet ciemā! Āžus gaidiet!

Palmā kāpējs
…Tad kļūsi plānprātīgāks gads pēc gada,
No tevis atšķelsies prāvs zobu skaits,

Rets mērkaķis būs briesmīgāks no skata
Un retāk atšķirsies tev pornosaits.

Tad zudīs arī tas — zem palmas zālēs
Bez gala  k u l a k s  zāļu ripu žņaugs;
Augs citi, plauks, cits citu vālēs:

Visapkārt tevim turpināsies sekss,
Bet arī tu reiz biji palmu kekss!

Pilnmetrāžas filma
(Ne tik drīz labākajos kinoteātros!)

Agrs rīts: režisors ir augšā (uz grīdas atspiešanos 
veic). Tādi ir pirmie kadri no vecmeistara 
jaunākās filmas Puika no dzejoļu rūpnīcas, 
salīdzinot ar kuru Aki Kaurismäki Meitene no 
sērkociņu fabrikas šķitīs grāvējs — tik vien še nekas 
nenotiek: tālāk pusotru stundu tiek filmēta 
mugura uz monitora fona — viņš strādā… Bet 
aiz loga (aiz kadra) tostarp: mākslīga ezera 
viducī slienas porcelāna paviljons, kuru ar 
krastu savieno jašmas tilts (kas met kūkumu 
kā tīģeris). Un šajā smalkajā paviljonā sēd daži 
draugi gaišos apģērbos — no kausiem, kas rotāti 
ar drakoniem, tie uzkarsētu vīnu dzer. Šie pļāpā, 
jautri iesmejas un sacerētos pantus pieraksta 
(te uzrotot-norotot piedurknes, te piekārtojot 
salmu cepures). Un skaidri redzams dzidrajā 
ezerā, kā jašmas mēness tilts ir izliecies, un 
draugi vīna kausus ceļ — ar kājām gaisā sagriezti.

X gs. 
irākas galvaspilsētā bagdādē snieg sniegs 908

bet henrijs putnu ķērājs kļūst par pirmo vācijas 
karali  919                             
bet ēriks I asiņainā āva, nomainot haraldu I 
skaistmati,
kļūst par norvēģijas ķēniņu 931

bet haralds I zilzobis kļūst par dānijas un 
norvēģijas karali 958, 970

bet haralds II pelēkāda — par norvēģijas karali 
961

bet leonas karalis sančo resnais atkārtoti pakļauj 
kastīlijas karalisti 966

bet luijs V slinkais, francijas karalis, dzimst un 
mirst (967—987)

bet otons II rudais kļūst par svētās romas 
impērijas valdnieku 973

bet vikingu jūrasbraucējs ēriks rudais atklāj 
grenlandi 981

kamēr kadzans kļūst par japānas imperatoru    
tikmēr antipāvests bonifācijs VII nogalina romas 
pāvestu jāni XIV 984

bet svens I dakšbārda* atkaro no zviedriem 
dānijas karaļa troni 991                                                             
bet merzeburgas tītmārs nokļūst vikingu gūstā 994       
------------------
* Valtera Dakšas vecvecvectētiņš



Ieva Rupenheite (1969) 
ir dzejniece, dzejoļu 
krājumu vajadzīgo 
pasvītrot (2001), 
melnas krelles (2007), 
nepāriet (2014) autore. 
Strādā Ventspils 
muzejā, dzīvo pie 
jūras, top jauns dzejoļu 
krājums.
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dzeja

o
dusmas un asaras
kad jūra lien mūsu laivai virsū un
es kā leduslācis varu tikai uzsēsties uz laivas
un cerēt
ka līdzēs
neko tai jūrai nevaru padarīt 
tikai saraudāt dusmīgu slapju un sāļu
cerams
ka tas viņai riebsies
sīka līnija paliek smiltīs 
putu un zariņu strīpas iezīmē atkāpšanos
skaistā stratēģija
virs galvas rēkdama saplīst skaņa
laiva paliek uz vietas

o
kupola spīdums pār jumtiem
un krusts kas vieglītēm pievelk kāju
kā kaimiņu onkulis nākot no bodes
visam var apiet apkārt
gūglkarte riņķo pa pilsētu kā konkrēta kuce
pelargoniju ziedi vēl drusku ir dzīvi
mimi piesaka mātei lai noteikti nes arī šo 

sarkano parķa lupatiņu
vecāku mīlestība beidzas nekad un tieši pie šī 

koka
te gulēs puķītes un kociņam arī būs labi
meli 
krusts pievelk kaimiņa kāju 
nevienam te nebūs labi
pa lielam un pa dzīvi

o
sāļu lakatu ēkas stāv stingri kā karos
šajā vārtu rūmē sen nedzīvo
jaunie cilvēki — dzejnieki baros
viņi vairs nezvana naktīs
kur paliek izmisums greznība skumjas 
aiz loga skrāpējas kaķis kādam būs jāceļas ielaist

o
divas nedēļas neesam kopā 
tikai vatsaps diezgan skops
ļaudis draudzīgi aicina pasēdēt

zem bērziem ēdnīcā pie krāsns
kura izskatās kā padzīvojusi dzemdētāja
Villendorfas Venera sarepējušiem kleķa sāniem
zemes centrs viņā ir tuvu — tūkstotis trīssimt 

piecdesmit
nav gadskaitlis bet temperatūra
divas nedēļas neesam kopā
naktīs es atdziestu un vienatnē dzeru vīnu
lieliem malkiem vilcieniem pārmijās klaudzot
vīrs piepilda krāsns muti un vēderu
braukt plackartā ir kā apmeklēt ārstu
jūsu privātums ir tikai tāda iedoma
alkoholu cigaretes vedat
nē protams bet cik drīkst
un bremzētā pusmiegā skaitu balzama pudeles
kuras negrib nostāties rindā kad muita prasa
vilciens caur alkšņiem brauc tuvāk
ja nebūtu jāatvadās varētu ceļot labi
tavs cilvēks nobrēcies sarkans asaras rīdams 

neatstāj mani
patiešām kāpēc man jābrauc
kurš mūsdienās brauc uz turieni
tajā mežā nedzīvo lāči 
nedzīvo nedzīvo 
priecīga atbalss aiz loga 
demonstrē baltus zobus kā aeroflotes stjuartēm
pēc stundas jau tiksimies
esmu vājš rimi kukainis
turklāt izgatavots no gumijas
neviens nevēlas iemainīt prusaku
neviens nevēlas iemainīt prusaku

o
Augusts (tu viņu pazīsti)
uzgrūžas vasaras pilnajā trolejbusā 
visticamāk piecpadsmitajā
viss sakrīt, sagāžas vienā čupā
kāds ķepurojas pa virsu kā irbe 
palaidiet sievieti
viņa sen jau te stāv 
jūs palaidāt 
un viņas vairs nav

Dziesma pieaugušiem cilvēkiem manā 
vecumā
Zem Dievmātes apmetņa sēžam.
Ir tumsa un cigaretes,
kā traki funikulieri aiznesas viltus zvaigznes. 
Drīz kritīs —
vīnogu lapas, āboli, kadiķu ogas un ķirbji.
Zem Dievmātes apmetņa sēžam.
Ir cigaretes, tumsa
un kancerogēnas jūtas.
Vislabākais sejas krēms,
kad pamanu — mani neredz,
kaut ko noziest, noziedot, dziedāt, dejot vai dzert.
Klusums iestājas, 
tas ir tāds gadalaiks —
salna uz nažiem.
Zem Dievmātes apmetņa sēžam un drusku 

pasildām rokas.

Ieva Rupenheite

neviens nevēlas 
iemainīt prusaku
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Inga Pizāne (1986) 
ir dzejas krājumu Tu 
neesi sniegs (2016) un 
Siena, ko nosiltināt 
(2019) autore. 2018. 
gadā ASV izdevniecība 
A Midsummer Night’s 
Press izdeva autores 
grāmatu Having 
Never Met Džeida 
Vila atdzejojumā. 
Publicējusies latviešu 
un ārzemju literāros 
izdevumos un 
internetžurnālos, 
piedalījusies Dzejas 
festivālā Ņujorkā, 
vairākos Eiropas Dzejas 
festivāla pasākumos, 
arī atdzejas darbnīcās 
un literāros semināros. 
Pabeigusi dzejas 
meistardarbnīcas pie 
Jāņa Rokpeļņa un 
Ronalda Brieža. Raksta 
arī prozu, aizraujas ar 
fotogrāfiju un kino.

dzeja

Divi metri
Aizdomu pilni skatieni izplatās kā mēris.
Kā apjukums. Mācos sejai pieskarties tikai 

drošos apstākļos,
nevis nepieskarties
vispār. Ir svarīgi apzināties savu ķermeni.
Kamēr tas ir. Klausos skaņdarbu While We Are 

Here.
Mazgājot logus, domāju par to, ka būtu bail
pazaudēt ožu. Mēģinu saprast, kā jūtos.
Aizeju uz pastu izņemt dzeju. Atpakaļceļā
skatos uz ziedu tirdziņu, bet neko vairāk.
Kabatā atrodu kinoteātra biļeti. Mājās
skatos uz kalendāru un nesaprotu, kāpēc
nav pāršķirts nākamais mēnesis. Izrādās,
tas pats vēl nav beidzies.
Divi metri — tas ir maz vai daudz?
Laiks dezinficēt laiku, kurā dzīvojam.

Vakcīna
Varētu nošaut visus, kas neietur
divu metru distanci,
un tad nošaut tos, kuri nošāva tos, kuri neietur
divu metru distanci,
un tā tālāk.
Šaut, kamēr beigtos lodes. 
Kas zina, varbūt līdz tam brīdim
būtu izgudrota
vakcīna
pret
muļķību
vai vismaz pret aroganci.

Attālums
Saule iebelž rītu tieši acīs.
Pēc matu garuma secinu, 
ka pandēmija ilgst jau vairākas nedēļas.
Nesaprotu, vai man ir bail no cilvēkiem, kuriem
ar sevi ir garlaicīgi, vai no tiem, kuriem nevajag 

nevienu.
Šopavasar jāmīl no attāluma 
pilnīgi viss.
Cik tālu esi aizstaigājis no sevis,
lai kādu mīlētu?
Saule iebelž tieši acīs atgādinājumu,

ka kādu brīdi vēl būšu, tāpēc secinu, ka neko 
nenokavēšu, 

ja uz mirkli aizvēršu acis.
Pagriežos uz otru sānu, lai turpinātu vērot sapni,
bet arī tur mēs ieturam 
d i s t a n c i. Pieskaros sev
ilgi un laimīgi.

Līgums
Stāvu uz balkona un dusmojos par to,
ka mākoņi neietur 2 metru distanci.
Debesis satumst, un es 
nomierinos, klausoties La La Land skaņu celiņu 
un sacerot horeogrāfijas pie spoguļa.
Kam būtu lielāka jēga?
Koncerta aplausi kā dinozauri no aizlaikiem.
Salieku plaukstas kopā 
bez iemesla un bez skaņas. 
Nopūšu sveci un ģērbjos vakara pastaigai. 
Prātu pāršalc tikai daži jautājumi:
Vai krāsot lūpas? Vai man rīt būs darbs? Vai uzvilkt 

pirkstaiņus?
Vai atgriezties? (pie šī dzejoļa)
Viss, ar ko sastopos ceļā, mani izbrīna. It kā 

pirmo reizi būtu
devusies skolas ekskursijā ārpus savas 

mazpilsētas.
Katrs krūms kā no citas pasaules. 
Mēness un kaija. Stabs un mājas stūris. Bērnu 

zīmējumi uz trotuāra.
Vienīgie, kuros vēl palikuši laimīgi cilvēki.
Vai šis ir realitātes šovs? 
Kurā brīdī es parakstīju līgumu, ka piedalos?
Droši vien neizlasīju maziem, maziem burtiņiem 

rakstīto vēsti:
«turklāt mēs nezinām, cik ilgi tas turpināsies».

Sludinājums
Pilsēta. Lasu vārdus uz sludinājumu dēļa:
«Uzkopju kapu kopiņas. Man ir daudzu gadu 

pieredze.
Godīga.» Un telefona numurs. 
No desmit strēmelēm tikai
divas palikušas.
Pārdodu veļasmašīnu Minsk. Telefona numurs.
Malkas piegāde. Numurs.
Pēkšņi iezvanās mans telefons. 
Bet sludinājumus neesmu likusi.
— Kas jauns, — viņš jautā.
— Lietus, — saku.
Lietus nekad nav viens un tas pats. 
Ilgas uz nāves gultas. Izdzīvos?
— Par ko tu runā? — viņš jautā.
— Neņem galvā. Divi putni
tikko pameta manu redzesloku. Tu aizmirsi
savas vīna glāzes.
— Tā nebija domāts. Atstāt
ne vienmēr nozīmē aizmirst. Es atzvanīšu.

Inga Pizāne

Pašizolācija



Agnese Blaua (1980) 
— dzejniece, strādā 
viesnīcu nozarē. 
2016. gadā pabeigusi 
Literārās akadēmijas 
dzejas meistardarbnīcu 
pie Andra Akmentiņa 
un Ronalda Brieža. 
Pirmā publikācija — 
Zvaigzne ABC izdotajā 
bērnu grāmatā Rekur 
ir! Jauni dzejoļi Latvijas 
bērniem (2018).
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***
Kad zem jumtiem iestājās orkānu sezona,
viņi viens no otra atsacījās. Krustu šķērsu 

atsacījās. 
Palaida vaļā rokas, meta un plēsa viens otru uz 

laimi, sagrāva sienas.
No fotogrāfijām izplēsa tēvus, mātes, atvasēs 

kaut kas izplīsa.
Bēgšana. 
Pusratā pamesti tramvaji, pusskūpstītas 

meitenes,
iekostas siermaizes, puspastaigas ar suņiem, 

modinātāju pogas nenosp...
Pie altāriem dzimuši solījumi izklājās salnainā 

zemē, sastinga mūžu ilgas vēstules.
Tūkstošiem kilometru tālumā orkāni ievilkās. To 

rīklēs vēl lauskas.
Vājprātīgais klusums zem jumtiem neļāva  

izraudāties.

***
Ap bākas torni izplauks kaiju kāsis, atlūzušu 

vārdu vraki ķērks.
Ar tevi runāšu vienā valodā, tu tikai klusēsi un 

iesi.
Tēvs sūtīs lejā mākoņvelvi, lai līksmo izslāpušie 

bērni,
un liksies manos logos brāzmas nenodzēst.
Zemes un laivas piedzersies pilnas, līdz plīsīs.
Klauvēs pēc pajumtes apkampšu kokus, kāpu 

zonā nami nedrīkst būt.
Vētras krēpēs zirgi pīsies, smilšu ietvēs aizbērs 

tavas pēdas ciet.
Jutīšu, kā izgaist tavi pleci. Koku rokās kļūšu 

slapja lapa.
Izgaiņāti peldēs projām vraki.
Neuzzināšu, kuru ceļu iesi, sapnī nedrīkstēšu 

līdzi iet.
Vienmēr domāšu par tevi vienā valodā. Tu 

noklusēsi.

Viņas seja
Pamazām tā kļūst par teiku. Pilskalnu galotnēs 

ieslēgtām jumpravām
kāds meklē atbrīvošanas vārdus.
Milžu pēdu nospiedumos snauduļo ezeri, laivu 

pagalmi pilni vizuļainām zivīm.
Tie ēnainie viduči ir tikai akači, dienas, kad 

nemākam runāt. 
Tur nogrimst laipas, purva rokas apņem 

aukstiem triepieniem.
Dzidrākās vietas ir rīti, kad savā manierē 

šķindini tasītes un tālu aizskaties.
To reizi ej pa zemeņu lauku sarkanās koka 

tupelēs. Sieviete savā ziedu laikā.
Katrs solis dzen saknes mūsu dārzā, ravēju un 

neatzīstos par tavu Visumu manī.
Laika spoguļsienās tā pati teika, no tavas sejas 

— šajā.

***
Kamēr uz nestuvēm vienu pēc otra krāvi savus 

sapņus, manī salūza slūžas.
Mutuļiem gāzās ārā dziļumi, appludinot tuvējo 

apkaimi.
Peldēja pīles ar mazuļiem, šķūņu dēļi, robežu 

mieti, atslēgas no aizmirstiem slēpņiem, 
riteņbraucēju ķiveres.

Visžēlabaināk noraudzījos, kā nogrimst tava 
pastkastīte, un apsolīju sev — tik un tā 
atstāšu zem plūdiem vēsti par degošu 
pakrūti. Kā nestuves degšanu neizturēs.

Vajag tikai siltas segas no kaimiņu Gunčas 
aizņemties un siltas rokas, kas smaržo 
pēc papīra glāzes, kurā ielēji karstu tēju, 
pirms sāki kraut nestuvēs sapņus.

Tad teici: nu viss, vedam uz morgu! 
Silta sega, siltas rokas, viegls caurvējš un plosts.

Neapskautās paaudzes
Mantotais klusēšanas pulss bija tik 

pašsaprotams 
kā gāzveida apvalks ap debesu ķermeņiem.
Saņēmuši mantojumu, tie kā nu kurš aizbultējās.
Sakrāva sev priekšā granīta plāksnes,
salēja sevi pudelēs un aizkorķēja. 
Par jūtām pie galda nerunāja ne pirms miera, ne 

pēc.
Norija aizsalušu jūru ar visām ribām.
Vakaros ieslīdēja brokāta cimdos un teātra 

somiņās. 
Rītos sabira biešu vagās, kantoros 

iedokumentējās.
Pat kliedzot cits uz citu, tie noklusēja.
Jaundzimušos sagaidīja aiz durvīm, ar puķēm un 

konjaciņu. 
Klusi noskūpstīja, klusi mīlēja un dzīvoja nost.
Tikmēr putnēni auga kastaņkoku dobumos —
pionieri, oktobrēni, gaidas un skauti, vasaru 

lietavās izstīdzēja.
Kaut kā izauga, klusētāju neapskauti.

Orkānu 
sezona

Agnese Blaua
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Agnese Blauadzeja Orkānu sezona

***
Mums pieder agri rīti starp liepu gatvēm,  

ar aprasojušiem soliņiem, kur naktī 
tikušies citi.

Rīta purpura stari izlauž lapotnēs vīles, izceļot 
pievilcīgākos rasējumus mūsu sejās.

Mums pieder akmens dārzi un miglā slīkuši 
skursteņi, mums pieder Ziemeļu salas 
ar iesaldētām ložu čauliņām no mūsu 
sirdīm. 

Mums gari rudens vakari, lai satiktos un 
atvadītos, no kalniem un viens no otra.

Mums bērni, bērni īsu mirkli pieder, pēc tam 
paliek fotogrāfijas ar piesnigušiem 
logiem. Tur mēs ar skatu no muguras 
skaitām puteņa pārslas, viņi uzzina, kas ir 
stikls, pirms tam uzzina, kas ir rokas.

Mums ieplaisājušiem un mēmiem, lauskām, 
parastiem un planetārijiem.

Mums paģirainām rīta dziesmām, mums 
trakiem, izdomātiem, arī skābiem. 

Mums, kam neko nevajag un izredzētiem pieder 
kļūdu labojumi, epizodiskos glītrakstos.

Skulptūra
Neatceros, kā aizsākos.
No tēlnieka āmura sitiena pa galvu
sadrupa atmiņas, miesu restaurēja.
Pjēra tuvums apaugļo bezcerību manī.
Gribu izkļūt.
Smaidu vien lūpu kaktiņos, citu kaktiņu nav.
Šodien atkal jūtu, kā sāp.
Reiz uzkrita kāpnes, nolauza pirkstu —
viņš nodauzīja visu roku.
Nekliedzu.
Kliegt nebija atļauts.
Ja sūdzētos, man noplēstu otru roku.
Zināju — vēlāk to pielīmētu rūpīgi ar jūtām.
Lēni veidotu slaidus pirkstus, tajos ieliktu 

lakatiņu.
Kad esmu tīkama, ap mani iededz spuldzītes,
 kaili naktstauriņi sastājas manos matos.
Tad gribu būt viņa tuvumā,
 tik kropla no iekšpuses, cik miesa kropla no 

līmes.

Vērotava

Nodaļa par lidmašīnām ar gulēšanu uz muguras

 tai dienā guva pārsvaru pār boju sitieniem pret 
bangām no citas nodaļas.

Laiks lēnīgi atgūlās plaukstās zem skausta.

 Zāle durstīja jūlija ādu, knišļu pēdas katru 
ienācēju. 

Ar plakstiņiem pāršķīrām lapas puses,

 tālums sasūcies dziļākajos tīmekļos pukstēja 
grenadīna salds. 

Lidmašīnas trokšņaini cēlās un krita, izmainot 
vietām attēlu secību.

 Iešvīkājušas baltas kolonnas savās ielās vienam 
zuda, citam atradās.

Pārlasījām atstātās švīkas, un tālums kļuva tuvs. 

Tā tapām piektās dienas nakts, neviens mūs 
neatrada. 

Pirms aizvēri acis, vēl ko teici, par 
neaizmiršanu, man šķiet. 

 Vientuļas lagūnas cauri mākoņkrūtīm 
turpinājās lidmašīnas.

Aitiņa saitītē un Pats
Tu būsi acs un roka, es būšu aitiņa saitītē.
Tu mani ganīsi,
Tu būsi mani atradis starp citām avīm, aitukiem, 

jēriem, bukiem.
Es būšu aitiņa saitītē.
Ēdīšu Tavās ganībās leknu zāli. 
Tu virpināsi saitīti pirkstu galos viegli, gandrīz 

neaizskarot to.
Kad gribēšu mukt, Tu mani palaidīsi katru reizi.
Noskatīsies, kā izslidinu galvu no siksniņas. 

Sajutīšu, ka varu kustēties bez pavadas.
Aizmukšu un būšu aizmukusi aitiņa bez saitītes.
Līdz maģistrālei, līdz mežam, kur vilki trin 

zobus gar koku mizām,
līdzi naktij, līdz pietrūksi, līdz bailēm, līdz 

tukšuma skaņai.  
Tad mukšu atpakaļ. Tavi pirksti būs gaidījuši 

man aplikt siksniņu. 
Jutīšu to ik reizi.
Visvairāk baiļošos, ka vairs negaidīsi. Ka 

noņemsi man siksniņu no kakla, 
nepacelsi saitīti. Ka pārstāsi mani gaidīt, 
lai piesietu. 
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Rudens
Cilvēku pūlis
pie atvērta

kapa zem 
smagām lapām

svin
līdzināšanu

jaunam ceļam
kur

vecs vīrs
tupot uz ceļiem

pļauj pilnu
grozu

mudžekļainas zāles
savām kazām

Pavasaris
Ak, mani sirmie mati! 
Jūs nudien esat balti kā plūmju ziedi. 

Botičelli koki
Koku 
alfabēts

gaist lapu
dziesmā

krusteniskās
tievo burtu

līnijas kas nosauca 
ziemu

un aukstums
ir tikuši izgaismoti

ar smailu 
zaļumu

no lietus un saules 
strikti vienkāršos

taisno zaru
principus

modificē
nokniebtie

krāsu «ja nu», uzticīgie 
nosacījumi

mīlas smaidi
.  .  .  .  .  .  .  .

līdz kailie 
teikumi

kustas kā sievietes 
locekļi zem drānas

un slavē no slepenības
ar karstu kvēli

mīlas virsroku
vasarā —

vasarā dziesma 
sevi dzied

pāri slāpētajiem vārdiem —  

Viljams Karloss Viljamss

Alfabēts 
gaist lapu 
dziesmā

Viljams Karloss Viljamss (William Carlos 
Williams, 1883—1963) — amerikāņu 
dzejnieks, prozists, esejists un dramaturgs, 
lielu dzīves daļu plašākai publikai nezināms. 
Strādājis par ārstu. Piederīgs imažistu 
novirzienam; mērķis — neizskaistināti 
atklāt cilvēka iespaidus un dzīves līkločus. 
Pats Viljamss ir ietekmējis t. s. bītņikus 20. 
gadsimta 60. gados, bet viņam nozīmīgi 
bijuši Emīlija Dikinsone, Volts Vitmens, 
Džons Kītss, Šekspīrs un personiski pazītais 
Ezra Paunds. Par viņa magnum opus bieži 
dēvē poēmu Patersona (Paterson), kas ir 
attāli iedvesmojusi Džima Džārmuša filmu ar 
tādu pašu nosaukumu.
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Viljams Karloss Viljamssdzeja Alfabēts gaist lapu dziesmā

Simtgadniece
Es nedomāju ka mēs
jebkurš no mums dzīvos tik ilgi
kā viņa dzīvoja mums nav
tā mierīgā prāta un spēcīgās sirds

Vai dieniņās vai tētiņās
burka pilna viskija! 

Kaut tu būtu viņu 
redzējis vakar
ar viņas sarkanajiem vaigiem un
sniegbaltajiem matiem
tik mundra un apmierināta —
kā glezna —

Mēs dziedājām viņai himnas.

Viņa nevarēja mums pievienoties bet
kad mēs bijām beiguši viņa pacēla
savas plaukstas un maigi
aplaudēja ar tām.

Tad kad es atnesu viņai
viņas viskiju un ūdeni es sacīju
viņai kā mēs vienmēr sakām —

Vai dieniņās vai tētiņās
burka pilna viskija! 

Viņa nespēja pateikt
sākuma daļu bet jaudāja
atkārtot beigas — 

burka pilna viskija! 

Ziedi pie jūras
Kad pāri puķainajai, asajai ganību
malai, neredzēts, sāls okeāns

paceļ savu apveidu — cigoriņi un margrietiņas
sasietas, atbrīvotas, nešķiet tikai kā ziedi,

bet krāsa un nemierīguma kustība — vai, iespē-
jams,
forma —, kamēr
 
jūra ir noapaļota un šūpojas
mierpilni uz tās ziedainā kāta 

 
Auglīga 
Tu esi tipiska amerikāņu sieviete
tu domā ka vīrieši aug kokos — 
 
Tu gribi mīlestību, tikai mīlestību! retāko
no vīriešu augļiem! Atplēs to vaļā un 
 
dzidrās miesas baltumā
rodi simetriskās brūnās sēkliņas. 

Mīlas dziesma 
  Ko gan es tev teikšu,
Kad mēs tiksimies? 
Tomēr — 
Šeit es guļu, par tevi domājot. 

  Mīlas traips
Klāj pasauli. 
Dzeltens, dzeltens, dzeltens, 
Tas ieēdas lapās,
Ar safrānu nosmērē  
Dzelkšņainos zarus, kas atspiežas
Smagi 
Pret gludām purpura debesīm. 
 
  Nav gaismas — 
Tikai medusbiezs traips,
Kas pil no lapas uz lapu
Un no locekļa uz locekli,
Maitājot visas
Pasaules krāsas. 
 
  Es esmu viens. 
Mīlas svars kā pludiņš 
Ir mani uzcēlis,
Līdz mana galva 
Atsitas pret debesīm. 

 
  Redzi mani! 
Mani mati pil ar nektāru —
Strazdi to pārnēsā 
Savos melnajos spārnos. 
Redzi, beidzot
Manas rokas un manas plaukstas
Guļ bezdarbībā. 
 
 Kā es varu zināt,
Ka tevi jebkad tā mīlēšu,
Kā mīlu tagad? 

Sarkanā ķerra 
tik daudz ir atkarīgs
no 

sarkanas
ķerras

klātas
ar lietusūdeni 

līdzās
baltajām vistām

No angļu valodas atdzejojis Kaspars Zalāns



Jānis Vādons (1979) ir 
valodnieks, dzejnieks 
un publicists, 
pasniedzējs Ventspils 
Augstskolā, Domuzīmes 
literatūras nodaļas 
redaktors. Izdoti 
dzejoļu krājumi Virve 
(2011), Pagaidām 
iesāpas elpa (2013) un 
Klusuma forma (2019, 
Latvijas Literatūras 
gada balva dzejā).
Sarakstījis monogrāfiju 
Linguistic and 
Translatological Aspects 
of Poetry Translation. 
Joseph Brodsky’s Texts 
in Russian, English 
and Latvian, ko 
izdevusi akadēmiskā 
izdevniecība Peter 
Lang.
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intervija

Latviešu literatūrā patlaban uz vienas rokas 
pirkstiem saskaitāmi gados jauni cilvēki, par 
kuriem var teikt — tas ir jau atzīts un novēr-
tēts literatūrkritiķis un literatūrzinātnieks. Ar-
nis Koroševskis (1990) ir viens šāds spēcīgs li-
terāro darbu un parādību vērtētājs. Publicējas 
kopš 2012. gada, strādā Andreja Upīša memo-
riālajā muzejā un par Upīti raksta arī literatūr-
zinātnisku monogrāfiju. Viņa godprātīgā, talan-
tīgā darbība agri pamanīta — saņemta Veronikas 
Strēlertes piemiņas balva (2013), Kārļa Dziļlejas 
fonda godalgas (2012, 2013, 2015), Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas Zentas Mauriņas balva lite-
ratūrzinātnē (2016). Šogad izvirzīts Normunda 
Naumaņa gada balvai mākslas kritikā. Mūsu sa-
runa notiek attālināti, katrā frāzē jaušams pa-
matīgums un interese. Arnis vairākas reizes at-
kārto: «Man būtu daudz sakāmā, bet centīšos 
sevi ierobežot.»

Kā tu tapi par literatūrzinātnieku, kas bija 
pirmās ierosmes? Šādu izvēli nevar nodēvēt 
par pavisam parastu.

Kopš agras bērnības mani ir aizrāvusi litera-
tūra, lasīju daudz un savam vecumam netipis-
ku literatūru. Bija skaidrs, ka agrāk vai vēlāk es 
nonāktu pie literatūras pētniecības. Tā gan nav 
gluži pateicīga profesija, tomēr man ir paveicies 
— profesionālā darbība pilnībā sakrīt ar manu 
aizraušanos un interesēm. Ir saglabājušās senas 
piezīmes par grāmatām. Gadu gaitā tās ir kļuvu-
šas par vērtīgiem materiāliem.

Mācījos Rīgas Centra humanitārajā vidussko-

lā. Mums bija sešas literatūras stundas nedēļā: 
līdztekus obligātajai latviešu literatūrai bija arī 
pasaules literatūras kurss un Lielbritānijas un 
ASV literatūras mācību priekšmets angļu valo-
dā. Tieši vidusskolas gados ieguvu diezgan vē-
rienīgas zināšanas par literatūras vēstures kon-
tekstu. Pēc tam sekoja baltu filoloģijas studijas 
Latvijas Universitātē.

Kā tu vērtē studiju laiku? Vai tiek sagata-
voti ne tikai teorētiski spēcīgi, bet arī recen-
zijas uzrakstīt spējīgi absolventi?

Studiju kvalitāti vērtēju piesardzīgi. Nav līdz 
galam ieviestas mūsdienīgas teorētiskās studi-
jas — pamatnostādnes ir vispārīgas un reizēm 
arī novecojušas. Toties literatūras vēsture tiek 
pasniegta augstā līmenī. Protams, uz augstsko-
lu atnāk studenti ar dažādām priekšzināšanām, 
tādēļ kaut kādā mērā par zaudētājiem kļūst tie, 
kas jau ir apguvuši spēcīgus pamatus, — daļa 
studiju satura kļūst par trulu atkārtošanu.

Savukārt par sagatavotību recenziju rakstīša-
nai — tas ir līdzīgi kā jautāt, vai var iemācīties 
kļūt par rakstnieku. Visupirms ir jābūt vēlmei 
rakstīt, un tad attiecīgās prasmes var tehniski iz-
kopt. Mākslīgi, ar varu vai citu iegribu pavadībā 
nekas nesanāks.

Pats ne tik sen biji skolas vidē, tagad mu-
zejā strādā ar jauniešiem. Vai jaunā paaudze 
ir sagatavota mūsdienu tekstu lasīšanai un 
jo vairāk — analītiskai lasīšanai?

Septiņus gadus esmu nostrādājis muzejā, un 
iespaidu par vecāko klašu skolēniem ir daudz. 
Diemžēl vērojumi jāskata plašākā izglītības de-
gradācijas kontekstā, kas ir kļuvis tik acīmre-
dzams, ka to nav iespējams ignorēt vai novelt uz 
manām dzēlīgajām subjektīvajām iedomām. 

Literatūras apguvē lielākais grēks ir fragmen-
tāra literāro darbu iepazīšana. Varētu saprast, ja 
12. klasē netiktu no sākuma līdz beigām izlasīts 
kāds 800  lappuses biezs romāns, taču nepatī-
kami pārsteidz absurds, ka tiek lasīti pat īspro-
zas fragmenti. Laikam tad arī no dzejoļa ņem-
sim pāris vārsmas — kāpēc lasīt visu dzejoli? 
Mūžīgais arguments par «laika trūkumu» nav 
attaisnojums kaut vai tādēļ, ka gan agrāk, gan 
šobrīd dzīvojam 24 stundas diennaktī, un arī 
mācību stundu apjoms nav pārlieku mainījies. 
Tātad mainījusies ir galvenokārt attieksme. 

Līdzīgi ir ar atceltajām mūzikas stundām — 
tautai, kas turpina dižoties ar dziedāšanas tradī-
ciju, pati dziedāšana ir kļuvusi tikai par interešu 
izglītības daļu. Kad pirms diviem gadiem mu-
zejā vadīju pedagoģisko programmu Zeme, at-
skārtu, ka pat Virzas Straumēni, Mērnieku laiki vai 
Ziedoņa Kurzemīte tiek labākajā gadījumā apgū-
ti fragmentāri. Atceros kādas skolotājas teikto: 
«Jauniešus ar šādiem apjomīgiem tekstiem vairs 
neapgrūtinām.» Turklāt tādā intonācijā, it kā tas 
būtu gandrīz vai progress — sak, no senajiem sū-

Dzīve latviešu 
literatūrā 
kļuvusi 
interesantāka
Ar literatūrkritiķi Arni Koroševski 
sarunājas Jānis Vādons
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«Vēl jaunās 
tūkstošgades sākuma 
gados tika prognozēts 
vai pat kultivēts, ka 
grāmatas to fiziskajā 
izpratnē izzudīs dažu 
gadu laikā. Nekas tāds 
nav noticis.» uzsver 
Arnis Koroševskis.  
Foto — Ģirts Raģelis
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rajiem laikiem esam «izauguši».
Visu vajag ātrāk, vienkāršāk, pēc iespējas īsāk. 

Ja literatūra netiek lasīta, bet gan «izrunāta», tad 
nekāds analītiskums nav iespējams.

Vēl novēroju, ka skolēniem par rakstniekiem 
tiek iemācīts tēžveida vērtējums vienkāršo-
tu priekšstatu līmenī. Veidojas tāda kā apburtā 
loka situācija — paši jaunieši nevar kritiski iz-
vērtēt vērtīgo un nevērtīgo, jo literatūru nela-
sa, savukārt konkrēto darbu nozīmības skaid-
rojums attiecīgajā kultūrvēsturiskajā kontekstā 
gluži vienkārši nav apgūts. Toties ir «ieaudzi-
nāta» konkrēta attieksme, piemēram, atziņa, 
ka Rainis vai Rūdolfs Blaumanis ir izcili autori, 
taču nav izskaidrots — kāpēc. Nav parādīts, ar 
ko Raiņa dramaturģija atšķiras no pārējo latvie-
šu rakstnieku lugām. Nav izrunāts, ar ko Blau-
manis ir nozīmīgs 19.  gadsimta 90.  gadu kon-
tekstā. Literatūru pasniedz nošķirti no kultūras 
vēstures, no pārējām norisēm pasaules literatū-
rā, līdz ar to zināšanas paliek bezpersonisku un 
nesaprastu tēžu apveidā.

Vai atceries pirmo recenziju? Par ko tā 

bija?
Pirmā nopietnā un publicētā recenzija bija 

par Jāņa Rokpeļņa eseju krājumu Rīgas iestai-
gāšana. Tas bija laikā, kad Latvijas Universitātē 
studentiem tika dibināta jauna literatūras plat-
forma Ubi Sunt.

Tu toreiz un tagad — vai un kas ir mainī-
jies?

Sākotnēji recenzijās dominēja skolnieciska un 
mazliet naiva analīze, īpaši nerēķinoties ar to, 
cik tas būs interesanti lasītājam. Tagad cenšos 
mazāk citēt vai uzskaitīt detaļas, vairāk definēt 
vispārīgas idejas par grāmatu vēstures un jau-
nākās literatūras kontekstā, par to, kas ir vērtīgs 
vai mazākā mērā veiksmīgs. Arī literatūrzinātnē 
nav obligāti jāraksta pavisam sausā un dzelžaini 
zinātniskā intonācijā; šo pieeju izmantoju topo-
šajā monogrāfijā par Andreju Upīti.

Recenzijā tu veido dialogu ar autoru vai ar 
lasītāju?

Beigu beigās tas tomēr ir dialogs ar sevi, pār-
domu un šaubu ceļā iegūto ideju formulēšana 



«Ikdienā nesaprotam, 
ka jebkuru lejupslīdi 
var apjaust tikai 
ar laika distanci. 
Būtiskas pārvērtības 
notiek nepamanāmi.» 
atgādina Arnis 
Koroševskis. 
Foto — Ģirts Raģelis

54

un izteikšana. Protams, rēķinos arī ar autoru. 
Šajā ziņā pieredze ir interesanta — dažos gadīju-
mos rakstnieki pēc publicēto recenziju izlasīša-
nas ar mani ir sazinājušies.

Kas tev sniedz baudu kritiķa darbā?
Man vienmēr ir prieks konkrētajā literārajā 

darbā kaut ko atpazīt, atkodēt kultūratsauču vai 
personīgās pieredzes līmenī. Tā ir visas litera-
tūras burvība — atpazīšana un identificēšanās. 
Tādējādi nenovēršami veidojas arī jau minētais 
dialogs. Savukārt novatoriskais kā jauna piere-
dze pati par sevi var pārtapt par milzīgu prieku 
vai vilšanos. Jaunais gan parasti ir zināma sa-
briešanas posma rezultāts, un galvenokārt to-
mēr ir gandarījums ieraudzīt kaut ko atšķirīgu.

Dažreiz tulkotāji ir atzinušies, ka raksta 
arī savus tekstus, un atdzejotājiem atvilktnē 
reizēm guļ pašu rakstīti dzejoļi. Kā ir ar tevi 
— vai esi kaut ko rakstījis prozā vai dzejā?

Īpatnēja pieredze bija studiju laikā, kad 
Latvijas Universitāte nolēma eksperimentālā 
kārtā izmēģināt radošās rakstniecības kursu, 
kāds, cik zinu, ir bijis arī senākā pagātnē. Bija 
gan dzejas, gan prozas meistardarbnīca attiecī-
gi pie Ronalda Brieža un Ingas Žoludes. Litera-
tūrkritikā es pārsvarā recenzēju prozu, taču sa-
pratu, ka dzejas rakstīšana man pašam padodas 
labāk.

Vai ir kāds iemesls, kāpēc galvenokārt esi 
pievērsies prozas kritikai?

Kvantitatīvā ziņā prozas lasīšanai esmu pie-
vērsies vairāk, centies to maksimāli apgūt. Esmu 
pamatīgi pētījis prozas žanru vēsturi dažādu 
nacionālo literatūru kontekstā. Ir nepiecieša-
ma virtuozitāte, lai spētu analītiski izteikties par 
dzeju; dzeja prasa kritiskās domāšanas briedu-

mu. Lai arī dzeju esmu recenzējis maz, cenšos 
maksimāli sekot līdzi visiem literatūras žan-
riem. Interesanta pieredze bija līdzdalība Lite-
ratūras gada balvas žūrijā, kurā nācās rakstīt īs-
recenzijas arī par nominētajiem dzejas darbiem.

Tu jau kādu laiku darbojies kā kritiķis. 
Vai kultūras izdevumu vide dod pietieka-
mas iespējas gan attīstīties, gan īstenot ie-
ceres un ambīcijas un, galu galā, izteikties, 
publicēties?

Te plašāk jārunā par periodikas stāvokli Latvi-
jā. Ir nepieļaujami, ka vairāki ilgstoši pastāvēju-
ši izdevumi gluži vienkārši iznīkst finansējuma 
trūkuma dēļ. Atskatoties uz iepriekšējiem 15 ga-
diem, paliek diezgan baisi. Iespējas publicēt re-
cenzijas joprojām ir salīdzinoši niecīgas. Turklāt, 
vērtējot kopainu, jāņem vērā katra atsevišķā 
kultūras izdevuma specifika. Dažos gadījumos 
noteiktam autoru lokam pieder gandrīz vai mo-
nopols, ko nevar dēvēt par vēlamu situāciju; ci-
tos gadījumos recenzijas drīzāk var dēvēt par 
anotācijām vai pat nelieliem reklāmrakstiņiem. 
Rakstnieku savienības laikrakstā konTEKSTS, 
kas šobrīd ir vienīgais tikai literatūrai veltītais 
periodiskais izdevums, minirecenzijas noder 
praktiskai, ātrai uzziņai, tomēr paliek mazuma 
piegarša. 

Līdz šim esmu uzrakstījis aptuveni 50 recen-
ziju, taču periodikā publicēta ir tikai kāda ce-
turtā daļa no visa apjoma, pārējās ir izsvaidītas 
dažādos interneta portālos. Tomēr digitālie re-
sursi ir gaistoši un trausli — lai gan var saglabāt 
informācijas kopijas, nekas nav stabilāks par no-
drukātu izdevumu.

Recenzijās sāk dominēt informatīvā 
funkcija. Uzrakstām dažus vārdus, laimīgi 
nopūšamies, ka painformējuši esam, un — 
nākamā grāmata.

Tiešām nākas atzīt, ka nav daudz iespēju pub-
licēt satura un apjoma ziņā pilnvērtīgas recen-
zijas. Ikdienā nesaprotam, ka jebkuru lejupslī-
di var apjaust tikai ar laika distanci, jo būtiskas 
pārvērtības var notikt tikpat nepamanāmi kā 
matu vai nagu ataugšana. Piemēram, lai ko mēs 
teiktu par Karoga novecojušo vizuālo formā-
tu un atsevišķām satura problēmām, recenzi-
ju ziņā 90. gados šajā žurnālā paveras pavisam 
cita pasaule. Domuzīmes iepriekšējam numuram 
gatavojot pārskatu par iepriekšējo desmitga-
di prozā, pārliecinājos, ka par dažu lielisku un 
būtisku grāmatu periodikā atrodama tikai viena 
vai divas recenzijas. Tas visprecīzāk raksturo un 
atspoguļo literatūrkritikas stāvokli.

Vai kultūras jomas kritiķi draudzējas, vai 
jums ir kopīgi burziņi?

Tā kā esmu diezgan asociāla, nesabiedriska 
personība, es drīzāk dzīvoju savā pasaulē un ne-
mēdzu tikties ar literatūras nozares pārstāvjiem. 

intervija Dzīve latviešu literatūrā
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Ja par 
grāmatu 
raisās 
dažādas 
idejas, tad, 
protams, 
vajag to 
recenzēt

Spilgts piemērs — Normunda Naumaņa nakts šī 
gada sākumā, kuras laikā jutos ārkārtīgi neērti. 
Bet, ja liktenīgas sakritības rezultātā ar citiem 
kritiķiem tiekamies kādā diskusijā, tā vienmēr 
ir interesanta pieredze. Reiz pat spriedām par 
to, vai mēs vispār lasām cits cita tekstus. Es pats 
cenšos pirms recenzēšanas nelasīt kolēģu uz-
rakstīto par attiecīgo grāmatu.

Kas ir tavas autoritātes kritikā?
Liela autoritāte bija Normunds Naumanis. 

Mani savulaik ļoti interesēja kino, es pat ap-
svēru iespēju kļūt par kinokritiķi. Naumaņa 
recenzijas ir interesantas — tajās no konkrētā 
aplūkotā mākslas darba esi aizplūdis daudz pla-
šākā kultūras telpā. Teātra kritikā man vienmēr 
ir patikusi Valda Čakare. Bet literatūras jomā tas 
ir un paliek Guntis Berelis. Es lasu arī ārzemju 
kritiķus, piemēram, mani savulaik uzrunāja nu 
jau arī mūžībā aizgājušais amerikāņu kinokri-
tiķis Rodžers Īberts (Roger Ebert) , kurš rakstīja 
radošas, no kompozīcijas viedokļa interesantas, 
citu no citas atšķirīgas recenzijas.

Kā tu izvēlies recenzējamās grāmatas?
Pirms piekrītu recenzijai, cenšos attiecīgo li-

terāro darbu vismaz daļēji apgūt, lai saprastu, 
vai ir vērts. Ja man piedāvā recenzēt māksli-
nieciski vāju grāmatu, varbūt pat kāda iepriekš 
augsti novērtēta autora jaunu, bet ne visai veik-
smīgu darbu, tad gan atsakos, jo iznīcinošā kri-
tikā jēgu nesaskatu. Savukārt, ja par grāmatu 
raisās dažādas idejas, tad, protams, vajag to re-
cenzēt. Tomēr reizēm gadās, ka par ļoti labi uz-
rakstītu tekstu neko daudz nevar pateikt.

Vai Latvijā ir aktuāla literatūrkritikas ob-
jektivitātes problēma? Vai mums neveidojas 
diezgan liels un turklāt apjūsmots kritikas 
atzars, kas ir refleksijas un, izsakoties kolē-
ģa Mārtiņa Mintaura vārdiem, performan-
ces ar komplimentu komplektu, bet nez vai 
īstas recenzijas?

Latvijā recenzijas kopumā ir pārāk kompli-
mentāras, piesardzīgas un koleģiālas. Kriti-
ķi ir atraduši tādu kā zelta vidusceļu: nav sla-
vinājuma uzplūdu, taču vienlaikus nav arī īsta 
vērtējuma, dominē vispārīgas, universālas pār-
domas, lai gan argumentētam vērtējumam un 
pietiekami dziļai konteksta analīzei recenzijā ir 
jābūt. Te jāpiebilst, ka citu mākslas nozaru kri-
tikā vērtējumu var nolasīt. Objektivitātes prob-
lēmas iemesls, protams, ir mazā kultūras vide. 
Piemēram, pats pirms dažiem gadiem personīgi 
pazinu tikai dažus rakstniekus, taču šobrīd šis 
apvārsnis ir krietni plašāks. Esmu centies no šīs 
personiskās dimensijas norobežoties un nevai-
rīties no pamatotas kritikas. Ja autors publicē 
grāmatu, tātad viņš apzinās, ka to lasīs un vēr-
tēs dažādi. Kritēriji un mērauklas tomēr ir jāsa-
glabā, un publicistiska līmeņa darbus nevar likt 

vienā kategorijā ar mākslinieciski augstvērtīgi 
izstrādātām grāmatām. Vēl gan esmu novērojis 
paradoksu Latvijas kultūras vidē — no vienas 
puses, kritiķiem pārmet koleģiālismu, taču, no 
otras puses, uz jebkuru mazliet niknāku recen-
ziju reakcija ir ārkārtīgi saasināta.

Protams, reizēm recenzijās un grāmatu ap-
spriešanā ir klātesoši specifiski faktori. To ap-
liecināja Domuzīmes diskusija par XX  gadsimta 
sērijas romāniem un arī citi gadījumi, kuros iz-
skanēja, piemēram, vēsturnieku iebildumi.

Saistībā ar šīs sērijas romāniem daudz 
tika spriests, vai tie bija vēsturiski romāni 
un kādām vajadzētu būt attiecībām starp li-
terāru tekstu un vēsturisko faktu.

Saduras dažādas izpratnes par šo žanru. Kla-
siskā vēsturiskā romānā autors apraksta laiku 
pirms savas pieredzes. Es esmu dzimis Atmodas 
laikā, teorētiski man būtu tiesības rakstīt romā-
nu par padomju okupācijas laiku, kas neveido 
daļu no manas pieredzes, lai gan tajā iekļaujas 
šī laikmeta sekas. Bet konkrētajā romānu sērijā 
bija citi spēles noteikumi.

Attiecībā uz vēsturiskajām detaļām — skaidrs, 
ka literatūrā pilnīga vēsturiska precizitāte ne-
būs, nav iespējama un nav arī nepieciešama, 
lai gan nedrīkstētu pieļaut rupjas faktoloģiskas 
kļūdas. Vēsture un vēstures fakti var kļūt arī par 
metaforām. Ja filmā Pilsēta pie upes (Piļsāta pi upis) 
varonis ar laivu pa Daugavu aizbrauc līdz jūrai 
un tiek pārmesta epizodes faktiskā neiespējamī-
ba, tad ir skaidrs, ka nav saprasta attiecīgās ainas 
brīnišķīgā metafora, kas šo neprecizitāti attais-
no.

Tu un Andreja Upīša muzejs — kā sākās 
šis stāsts? Un kādu tu redzi Upīša vietu un 
aktualitāti šodienas latviešu literatūras ai-
navā? Man pārdomās par viņu vispirms nāk 
prātā mērogs.

Studiju laikā sanāca pievērsties naturālisma 
estētikai latviešu literatūrā, līdz ar to manā re-
dzeslokā ienāca arī Upīts ar agrīnajiem 20. gad-
simta sākuma darbiem. Pavērās cits skatījums 
uz šo rakstnieku. Apjautu viņa atšķirīgo pieeju 
un estētiskā spektra plašumu, savukārt muze-
ja darbā pārliecinos par šīs personības sarež-
ģīto un specifisko iedabu. Diezgan bieži kate-
goriski noskaņotiem apmeklētājiem jāsniedz 
pamatojums, kādēļ Latvijā vispār jāuztur šādai 
personībai veltīts muzejs. Patiesībā tas ir jau-
tājums par piemiņas kultūru. Sabiedrībā ir vē-
rojama infantila tieksme likvidēt vai noklusēt 
visu, kas mums ir nepatīkams vai neērts. Tā 
90. gadu sākumā Mežaparkā tika likvidēts Viļa 
Lāča muzejs. Ņemot vērā pēdējo 20 gadu laikā 
piedzīvoto straujo attīstību muzeju nozares me-
todoloģijā, tehniskajās un komunikācijas darba 
iespējās, tas varēja kļūt par pilnvērtīgu muzeju, 
kurā informācija un vēstījums par sarežģītajiem 
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Latvijas vēstures posmiem tiktu pasniegts mūs-
dienīgā un aizraujošā veidā.

Daudzi no tiem, kas Upīti nodēvē par maitu, 
nav lasījuši lielāko daļu rakstnieka darbu. Upīša 
viesistabā pie sienas atrodas Jāņa Sudrabkalna 
portrets — lielākā daļa apmeklētāju šo rakstnie-
ku atceras ar Staļina laika slavas dziesmām Pa-
domju Savienībai, taču gandrīz neviens nezina, 
ka Sudrabkalns ir viens no talantīgākajiem un 
novatoriskākajiem 20.—30. gadu dzejniekiem, 
nemaz nerunājot par viņa ieguldījumu tālaika 
teātra kritikā. Arī Upīts gadu desmitiem tika de-
finēts kā sociālisma autors, kura darbi latviešu 
literatūru veda ceļā uz komunismu. No šī vēr-
tējuma un vulgarizētā tēla mūsu sabiedrībai 
dažādu iemeslu dēļ ir grūti atteikties.

Atgriezīsimies pie aktuālajām norisēm. 
Tikko notikušais laiks latviešu literatūrā — 
kurus autorus vai darbus tu gribētu izcelt?

Noteikti jāmin Inga Ābele, kas darbojas dažā-
dos literatūras žanros un ir spējusi ilgstoši no-
turēt augstu māksliniecisko līmeni. Lai gan viņai 
ir bijuši kāpumi un kritumi, Ābele ir fenomenā-
la rakstniece. Māris Bērziņš arī ir interesants ar 
daudzveidību, viņa Svina garša ir uzrakstīta ļoti 
augstā līmenī. Redzēsim, kā viņam veiksies ar 
romānu par Vili Lāci. Vēl noteikti jāizceļ Māra 
Zālīte, kurai ir izdevies pārorientēties un rast 
jaunu ceļu literatūrā. Romāns Pieci pirksti bija 
kas negaidīts un īpašs, taču tā turpinājums Para-
dīzes putni ir vēl spēcīgāks, kas latviešu literatūrā 
negadās bieži.

Kā tev mūsu literatūras ainavā pietrūkst? 
Un ko tu gaidi no jaunās paaudzes auto-
riem?

Pirms pāris gadiem šajā ziņā būtu daudz vai-
rāk sakāmā. Piemēram, vienu brīdi šķita, ka 
īsprozā ir tukšums, taču tagad ir ienākuši jauni 
autori un jaunas vēsmas, ir parādījusies daudz-
veidība, arī man kā kritiķim dzīve ir kļuvusi in-
teresantāka. Prieks par eksperimentiem dzejā, 
pat ja ne visi no tiem mani personiski uzrunā. 
Noteikti jāizceļ Aivara Madra, Raimonda Ķir-
ķa un Eināra Pelša paveiktais, nekautrēšanās 
no eksperimentiem un spēles kā teksta centrālā 
elementa.

Es aicinu rakstniekus godīgi skatīties uz dzī-
ves parādībām; literatūrā mums ir diezgan 
daudz samākslotā un pārspīlētā. Godīgums ir 
viens no priekšnosacījumiem, lai rastos palie-
koši un nozīmīgi literāri darbi.

Būtu vēlama spēcīga t.  s. izklaides literatūra, 
kurā pēc Andra Kolberga, kas savos darbos no-
teikti tika vismaz soli tālāk par izklaides līme-
ni, tradīcijā ir izveidojies pārrāvums. Kolbergs 
prata savos diezgan lineāri konstruētajos dar-
bos aprakstīt Rīgas kultūrvēsturisko vidi — ja 
vēlamies ieraudzīt Rīgu vēlīnajos padomju ga-
dos, jālasa Kolberga grāmatas. Bet pēc neatka-

rības atgūšanas žanrs ir degradējies. Izņēmums 
ir vienīgi fantāzijas literatūra ar Ievu Melgalvi 
priekšgalā. Jāpiemin arī Toma Kreicberga pie-
mērs.

Pārāk maz tiek izdoti eseju krājumi — pēdējie 
spilgtie, kurus spēju atcerēties, ir Sergeja 
Moreino Frāze un līdzsvars un jau minētais Rok-
peļņa krājums, taču tie tika publicēti pirms as-
toņiem gadiem. Šī žanra trūkums ir absolūti ne-
motivēts.

Noteikti var novērot problēmas tulkojumu 
jomā. Nepietiekami tiek tulkoti gan aktuālie vai 
nesenās pagātnes pasaules literatūras meistar-
darbi, joprojām nav pārtulkoti neskaitāmi kla-
sikas šedevri.

Kādu tu redzi mūsu literatūras mērogu 
ne tikai vietējo procesu līmenī? Vai esam 
uzkrājuši potenciālu, lai ietu pasaulē? Re-
dzam, ka diezgan aktīvi top tulkojumi citās 
valodās, tiesa, faktiski, mēs paši tos pilnībā 
apmaksājam.

Spēja iziet ārpus valsts robežām ir atkarīga no 
dažādiem faktoriem. Literatūra tomēr pēc būtī-
bas ir kultūrspecifiska. Un nevar gaidīt, ka kat-
ra laba latviešu autora grāmata būs interesan-
ta citu kultūru pārstāvjiem. Tomēr pašlaik tiek 
veiksmīgi izmantota pasaulē vērojamā interese 
par vēsturiskajiem romāniem. Turklāt redzam, 
ka angļu valodā tulko aktualitāti nezaudējušo 
latviešu literatūras klasiku, piemēram, Upīša ro-
mānu Zelts ar modernā kapitālisma ideju.

Par turpmāko — vai grāmatniecībā un li-
teratūrā būs pārmaiņas; kas notiks ar lasī-
šanas paradumiem? Piemēram, izskatās, ka 
priekšstats par latviešiem kā lasītāju tautu 
vairs īsti nav spēkā.

Vēl jaunās tūkstošgades sākuma gados tika 
prognozēts vai pat kultivēts, ka grāmatas to fi-
ziskajā izpratnē izzudīs dažu gadu laikā. Nekas 
tāds nav noticis. Tradīcija ir ārkārtīgi sena un ie-
sakņojusies, un ar grāmatām mēs atstājam pē-
das mūsu civilizācijas vēsturē. Tomēr lasītāju 
skaits sarūk, nemaz ne tik sen tirāžas bija pa-
visam citas. Tam gan, protams, ir dažādi iemes-
li. Jāatzīst, ka grāmatnīcās gadu no gada «atlai-
žu grēdā» stāv neizpirkta augstvērtīga literatūra 
— tas ir traģiski. Kļūst skaidrs, ka cilvēki mazāk 
meklē atbildes literatūrā. Un, ja lasa, tad bieži 
vien tikai praktiskas ievirzes vai maņas neap-
grūtinošo izklaides literatūru.

Kuru grāmatu no visjaunākās literatūras 
klāsta tu ieteiktu Domuzīmes lasītājiem?

Es gribu izcelt Māra Bērziņa romānu Aizlieg-
tais pianīns, kas Literatūras gada balvas kontek-
stā palika burtiski aiz nominantiem, taču darbs 
ir būtisks un ievērības vērts. Tas veltīts globā-
lajai birokrātijas tēmai, kas nekur nezudīs, bet 
drīzāk kļūs arvien aktuālāka. Ê
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refleksija

Pirms daudziem gadiem kādā sarunā dzejnieks 
Andris Žebers stāstīja, ka viņš latviešu dzejā ne-
esot varējis ciest naktsvijoļu nepārtraukto piemi-
nēšanu. Neatceros, kā tieši viņš pamatoja šo izjū-
tu, bet pieņemu, ka naktsvijoles tēls varēja šķist 
pārāk sentimentāls un manierīgs. Konkrētas su-
gas zieda tēls, tikko atrasts, droši vien izklausās 
neparasts un spilgts, bet, bieži lietots, ātri kļūst 
vecmodīgs. Lasot 2019. gada jaunos dzejas krāju-
mus, pieķēru sevi pie domas, ka putna tēls un ar 
to saistīti atribūti pašlaik, šķiet, kļuvuši par manu 
personīgo dzejas naktsvijoli. Putns, sadraudzē-
jies ar taureni, sveicina lasītāju no pirmajām Jāņa 
Hvoinska dzejas lappusēm, putnu netrūkst arī Jā-
nim Vādonam, un Andra Ogriņa grāmatā putns 
pat nokļuvis nosaukumā. Tomēr šajā esejā izteik-
tās pārdomas noteikti nav vērstas tieši pret šiem 
talantīgajiem dzejniekiem, tās drīzāk aicina uz 
domas eksperimentu: jaunām acīm palūkoties uz 
pilnīgi visiem dzejas putniem.

Lai arī konkrētu sugu putnus, piemēram, lak-
stīgalas, stārķus, cīruļus, kaijas vai dzērves var ātri 
piemeklēt naktsvijoles liktenis, ja tie izmantoti kā 
simbolizējošas klišejas (lakstīgala — vasara, nakts, 
kaisle; stārķis — ģimenes pieaugums; cīrulis — rīta 
vēstnesis un jauna politiska virziena aizsācējs; 
kaijas — jūra, cerības, nepiepildāmas ilgas, eksis-
tenciālisms; dzērves — dzīves pārejošais raksturs, 
pārmaiņas, šķiršanās, zaudējums), putns kā ne-
konkretizēts tēls turpretī ir tik universāls, ka diez 
vai bez tā vispār varētu iztikt. Pateicoties putniem, 
kā arī citiem lidoņiem, piemēram, kukaiņiem un 
lidmašīnām, cilvēks var nokļūt debesu un gaisa 
stihijā, tāpat putni mēdz nodrošināt sūtījumus 
starp Latviju un tālām zemēm, šo pasauli un viņ-
sauli, empīriski tveramo un metafizisko realitāti. 
Putns ir arī dabiska apkārtnes daļa, tāpēc tas bieži 

kļūst par psihodrāmas varoni, kad ainavas tēlo-
jums dzejā plūstoši pāriet psihiskās un mistiskās 
pasaules procesu un konfliktu attēlojumā. 

Putns ir saistīts arī ar vairākām fundamentā-
lām konceptuālām metaforām un metonīmijām 
— brīvība tiek saistīta ar lidojumu, lielo kopsaka-
rību ieraudzīšana — ar putna perspektīvu, lūkojo-
ties uz zemi no augšas, jauns sākums — ar putna 
olu, mājas un ģimene — ar ligzdu u. c. Koncep-
tuālas metaforas nevar ātri novecot, jo veido pla-
šus semantiskus tīklojumus un ir tik cieši ieaustas 
dažādos kultūras simbolos, ka no tām būtu grūti 
izvairīties, pat ja to vēlētos; to daudzfunkcionā-
lais raksturs ļauj tām atrast arvien jaunus lietoju-
mus valodā1. Piemēram, spārni ir tēls, kas lietots 
nesalīdzināmi vairāk reižu nekā naktsvijole, taču 
joprojām var būt aktuāls, jo var iztēloties dažne-
dažādus spārnus un veidus, kā tie var zaudēt vai 
atgūt funkcionalitāti, tāpat var iztēloties dažādus 
spārnaiņus (neaizmirsīsim arī eņģeļus, sikspār-
ņus, lidojošās zivis un pingvīnus), katrs no tiem 
paver atšķirīgu semantisko lauku. Turklāt ir daudz 
iespējamo variantu, kur un ar ko kopā katra no 
šīm būtnēm var tikt novietota (uz vadiem, paze-
mē, pludmalē, būrī, paradīzē, pasaules radīšanas 
brīdī, jebkuras sugas koka zarā, uz galda, blakus 
mironim, cilvēka galvā, cilvēka krūtīs vai burtiski 
jebkurā citā vietā), — tik liels izplatības areāls no-
teikti nav raksturīgs naktsvijolēm.

Ziņkārības vadīti, mēs varētu palūkoties, cik 
bieži putns minēts 20. un 21. gadsimta latviešu 
dzejā2 un cik populāri šie jēdzieni salīdzinoši bi-
juši katrā gadu desmitā. Absolūtos skaitļos varam 
lēst, ka 20. gadsimta 20. gados vārds «putns» katrā 
krājumā minēts vidēji 6,8 reizes, 30. gados — 14,6 
reizes, 50. gados — 4,6 reizes, 60. gados — 4,1 reizi, 
70. gados — 11,3 reizes, 80. gados — 12,4 reizes, 90. 
gados — 9 reizes, 21. gadsimta pirmajā desmitga-
dē — 5,2 reizes. Tādējādi, vismaz spriežot pēc šeit 
analizētās datu kopas, nav pamata uztraukties, 
ka tieši pēdējo gadu dzejā būtu saradies milzīgs 
daudzums putnu. Vidējā «putni uz krājumu» rā-
dītāja kritums varētu būt skaidrojams arī ar to, ka 
21. gadsimtā, salīdzinot ar 20. gadsimta otro pusi, 
dzejas grāmatas kļuvušas plānākas; rēķinot uz 
vārdu skaitu, putnu daudzums nemaz tik ievēro-
jami nav krities.

Minētie skaitļi neietver atsevišķas putnu sugas. 
Spriežot pēc pieminējumu skaita, visu laiku po-
pulārākais putns līdz šim, iespējams, bijusi dzēr-
ve, tai seko kaijas, bet trešo vietu dala strazdi un 
lakstīgalas. Īpaši mīļas dzērves bijušas 70. gadu 
krājumos, kur tās ir populārākais putns (126 pie-
minējumi uz 45 krājumiem). 80. gadu krājumos 
līderes ir lakstīgalas (106 pieminējumi uz 45 krā-
jumiem; 90. gados un šajā gadsimtā lakstīgalas 
strauji zaudē popularitāti). Savukārt 20. un 30. 
gadu krājumu favorīte bija bezdelīga (atbilstoši 
52 un 90 pieminējumi), 50. gadu krājumos lidi-
nājās kaijas un dzērves, bet 60. gados — dzērves 
un strazdi. 20. gadsimta 90. gados un šī gadsimta 
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pirmajos desmit gados iecienīti putni ir vārna (67 
un 33 pieminējumi), balodis (65 un 30 pieminē-
jumi) un kaija (64 un 36 pieminējumi), iespējams, 
apliecinot, ka kopš 20. gadsimta beigām tipisks 
dzejnieks mīt pilsētā, kas atrodas netālu no jūras. 
Tieši mūsu gadsimtā dzejnieki strauji zaudējuši 
interesi par ērgļiem un vanagiem, kas puslīdz sta-
bili kotējušies visu 20. gadsimtu — tikai 3 ērgļi un 
7 vanagi uz 48 dzejas krājumiem aizvadītajā des-
mitgadē, turpretim 70. un 80. gados līdzīgā teksta 
apjomā bija atrodami vairāk nekā 30 vanagu un 
vairāk nekā 50 ērgļu.

Dažādu sugu putniem piemīt atšķirīga seman-
tiskā bagāža — raibajā pulkā sastopami dzīvības 
un nāves, gudrības un muļķības, graciozitātes un 
neveiklības simboli. Savukārt vispārinātais, ne-
konkrētais «putns» ir atsevišķs gadījums — mai-
nīgais apzīmētājs, kas atkarībā no konteksta var 
pārņemt gan kādas konkrētas sugas putnu kono-
tācijas, gan funkcionēt kā augstāka līmeņa filo-
zofiska abstrakcija. Apzīmētājs «putns» var nozī-
mēt konkrētas lietas, piemēram, iemiesot brīvību, 
dzīvību, enerģiju, dzīvotgribu vai — ja tas ir ieslo-
dzīts, savainots, urbanizēts, inversijai pakļauts 
putns — vēstīt par pretējo, t. i., nebrīvību, bezce-
rību, mehānisku, patērniecisku eksistenci. Taču 
īpaši interesanti, ka laikmetīgajā dzejā putns ne-
reti darbojas kā tukšs vai aizklāts apzīmētājs, no-
rāde, kas vērsta uz kaut ko, kas netiek manifestēts. 
Putns ir viesis no citas realitātes, tas nenes vārdos 
izsakāmu ziņu, tikai signalizē kaut ko prātam ne-
izprotamu. Vai neko nesignalizē, vienkārši mistis-
ki — ir.

Pie šīs metafizisko vai abstrakto būtņu kate-
gorijas pieder arī «taurenis tāds pats putns» no  
Hvoinska jaunākā krājuma3. Šeit varētu atgriez-
ties pie jautājuma, kāpēc tad man pēkšņi šķita, 
ka putns 2019. gada dzejā kļuvis par naktsvijoli 
— par spīti tam, ka man vienmēr paticis abstrak-
tais un mistiskais putna tēls. Subjektīvi Hvoin-
ska taureņi un putni man šķita ļoti rokpelniski 
— gan kontemplatīvās attieksmes, gan taureņu 
un putnu vienlaicīgās klātbūtnes dēļ. Tieši Jāņa 
Rokpeļņa abstraktie dzejoļi par putniem ir vieni 
no šāda veida poētiskās domāšanas hrestomātis-
kiem un agrīniem paraugiem4. Taureņa un putna 
tēli kopumā spilgti asociējas ar izciliem un nova-
toriskiem 70. un 80. gadu dzejas paraugiem. Bla-
kus Rokpelnim šeit varētu minēt Imanta Ziedoņa 
80. gadu tauriņu revolūciju, kas daļēji vainojama 
pie tā, ka 80. gados tauriņus piemin vairāk nekā 
trīs reizes biežāk nekā iepriekš un vēlāk, un ku-
ras rezultātā taurenis uz brīdi stājas putna vietā 
kā iekšējas brīvības un radoša nemiera simbols 
(«Un taureņu mākonis ir brīvs laiks, un / taureņu 
svaidīšanās ir vienīgā viņu vērtība šai / taisnvir-
ziena pasaulē: viņi liecina, ka ceļš ir / par taisnu, 
lai skaisti dzīvotu (..) / Un arī putns ir par nekustī-
gu debesīs, lai saprastu brīvību.»5).

Tomēr, šķiet, ne jau pieminējumu biežums vai 
20. gadsimta otrās puses putnu un taureņu mode 

rada sajūtu, ka 2019. gada dzejas putns ir mazliet 
anahronisks. Drīzāk runa ir par šādu jautājumu: 
pieņemot, ka pēdējās desmitgadēs vairākos as-
pektos ir mainījusies mūsu attieksme pret dzīv-
niekiem, — vai mainīsies arī veids, kā izmantojam 
ar dzīvniekiem saistītos simbolus? 

Šis jautājums jau kādu laiku atrodas ekokriti-
kas uzmanības lokā. Aktīvās politiskās nostājas 
ziņā ekokritiku bieži mēdz salīdzināt ar marks-
isma, feminisma un postkoloniālisma virzieniem 
literatūras kritikā: marksisms cīnās pret materiālo 
nevienlīdzību, feminisms un dzimtes studijas — 
pret sieviešu un LGBT apspiešanu, postkoloniā-
lisms — pret citu (vēstures gaitā kolonizētu) kul-
tūru ekspluatēšanu un stereotipizēšanu, savukārt 
ekokritika prāto par to, kā mazāk darīt pāri dabas 
radībām, kas nav cilvēki, un pārtraukt izturēties 
pret planētu patērnieciski. «Cīņa» šajā gadījumā 
notiek galvenokārt valodas un kultūras laukā: tiek 
identificētas tās valodas un kultūras formas, kas 
— apzināti vai neapzināti — turpina apspiešanas 
un varmācības praksi. Tādējādi ir pamats jautāt, 
vai mums joprojām šķiet pašsaprotami izturēties 
pret dabu kā mums noderīgu iedvesmas avotu, 
citiem vārdiem sakot, uztvert putnu kā izteiksmes 
līdzekli? Kā vispār vērtēt dzīvnieku metaforu un 
simbolu inventāru — cik lielā mērā tas ir saistāms 
ar reālajām dzīvnieku sugām un to uzvedību, un 
cik lielā mērā var eksistēt autonomi, pastāvēt kā 
ar empīrisku realitāti nesaistīta simbolu valoda? 
Priekšstats par bezdelīgas straujumu vai ērgļa as-
redzīgumu, lai arī stereotipisks, ir saistīts ar em-
pīriskiem faktiem, savukārt informācija, ka stārķi 
nes bērnus vai ibiss ir saistīts ar ēģiptiešu rakstī-
bas dievu, ir tikai kultūras daļa.

Dzīvnieku stereotipizācijas problēma kļūst 
skaidrāka, ja to sastata ar cīņu pret rasismu, ste-
reotipiem un kultūras piesavināšanos cilvēku sa-
biedrībās. Piemēram, 21. gadsimta sākumā skaitās 
nepieņemami nokrāsot seju tumšā krāsā un do-
ties uz karnevālu, tēlojot melnādainu cilvēku, lai 
gan vēl pavisam nesen Latvijas bērnudārzos skai-
tījās normāli, ka bērni tiek nosmulēti un saģērb-
ti saskaņā ar mazu nēģerēnu stereotipu6. Varētu 
iebilst, ka nokrāsotie cilvēki nav vēlējušies nevie-
nu aizvainot un vispār nesaprot, kā iejušanās ci-
tas kultūras drēbēs var kādam nodarīt pāri. Tomēr 
aizdomīga ir pati ideja, ka kādu cilvēku grupu var 
reducēt uz eksotisku stereotipu, pat tad, ja tas ie-
cerēts kā kaut kas valdzinošs un skaists. 

Kā vajadzētu apģērbties, lai karnevālā pārstā-
vētu baltādainu sievieti? Vai Kenijas bērnudār-
zos latviešu bērnus varētu tēlot, nosmērējot seju 
baltu un saģērbjoties improvizētos 19. gadsimta 
ganiņu kostīmos? Līdzīgi varētu jautāt, vai lak-
stīgalas, kaijas un dzērves dzejā netiek saģērbtas 
ganiņu kostīmos un dancinātas pa bērnudārza 
skatuvi? Vai vispārinātais simbols «putns» nerada 
iemidzinošu priekšstatu, ka putnu un cilvēku at-
tiecībās viss ir skaidrs jau kopš pasaules radīšanas 
laikiem, kamēr realitātē miljoniem putnu cieš fer-
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mu šaurajos krātiņos, pārēdas plastmasas atkritu-
mus un zaudē ligzdošanas vietas. Savu apkārtni, 
visas lietas un būtnes, kuras redz ap sevi, cilvēks 
spēj ievietot antropocentriskā naratīvā, stāstā par 
sevi — putni dzejnieku sveicina vai speciāli igno-
rē, un lakstīgalas dzied mīlētājiem par godu (ko 
tur slēpt, dzejā putniem regulāri jāspēlē arī ero-
tiskās ainās). 

Varētu teikt, ka atšķirībā no cilvēkiem ar tum-
šu ādas krāsu putni noteikti neapvainosies, jo 
dzeju taču nelasa, un šīs valodas politikas lietas 
mūsdienās nudien ir stipri pārspīlētas. Jāpiekrīt, 
ka sava daļa taisnības ir uzskatā, ka, cīnoties pret 
varmācību valodā, nevajadzētu krist otrā galē-
jībā un kļūt par uzcītīgiem cenzoriem, kas aktī-
vi nosoda ikvienu, kas «nepareizi» lieto valodu. 
Tomēr mūsu runāšanā par dzīvniekiem ir aspekti, 
kurus noteikti ir interesanti apsvērt, nenosprau-
žot mērķi identificēt un kritizēt ekoloģiskās va-
lodas doktrīnas pārkāpējus. Valodas «attīrīšana» 
no dzīvniekos balstītiem simboliem nav vēlamais 
scenārijs ne tikai tāpēc, ka šie izteiksmes līdzekļi ir 
tik ļoti izplatīti un noderīgi, bet arī tāpēc, ka dzīv-
nieku izslēgšana no diskursa noteikti neveicinātu 
ekoloģisku problēmu risināšanu.

Virspusējā līmenī populārajā kultūrā ekolo-
ģisku konfliktu apjēgšana pamazām ietekmējusi 
sadzīviskus ar dzīvniekiem saistītus stereotipus, 
metaforas un simbolus. Piemēram, grāmatas un 
filmas mēģinājušas lauzt priekšstatus par cūkām 
kā netīriem un nekrietniem dzīvniekiem, ir kri-
tizēta cilvēkam potenciāli bīstamu dzīvnieku — 
iršu, zirnekļu, vilku, krokodilu, haizivju — dēmo-
nizācija, savukārt delfīni vairs netiek uzskatīti par 
absolūti labsirdīgiem tikai tāpēc, ka mums izska-
tās, ka tie smaida. 

Arī dzejā neapšaubāmi pastāvīgi notikusi būt-
ņu inventarizācija, lai arī bieži iekšējas estētiskas 
motivācijas vadīta. Lakstīgalas vairs netiek iz-
mantotas kā muzikāls pavadījums nevis tāpēc, ka 
cilvēkiem radusies niansētāka izpratne par lakstī-
galu dzīvi, bet tāpēc, ka tās vairs nav modē un tiek 
uzskatītas par sentimentālas dzejas atribūtu. At-
sevišķs — reizē komisks un nopietns — jautājums 
varētu rasties par attieksmi pret baltiem un mel-
niem putniem. Piemēri tālu nebūtu jāmeklē. Arī 
Ogriņa 2019. gada krājuma tituldzejolis tēlo drū-
mu ainu: nemākulis cilvēks kosmogoniskā aktā 
rada melnu putnu bez spārniem.7 Iespējams, put-
nam bez spārniem ir ļoti grūta dzīve, taču — kas 
vainas melnām spalvām? Priekšstats par vārnām 
un kraukļiem kā ar nāvi, nešķīstību vai ļaunumu 
saistītiem putniem ir tikpat pamatots kā priekš-
stats par vecām, melnā apģērbā tērptām sievietēm 
kā raganām. Viedais metaforu un simbolu tīklo-
jums šeit ir lamatas, kas saka priekšā, ka balts ir 
saistīts ar visu, kas labs, cildens un svēts, savukārt 
melnais vēsta par nelaimi un nāvi.

Konkrētu dzīvnieku un augu pazušanu no 
poētiskiem tekstiem, no vienas puses, varētu in-
terpretēt kā atbrīvošanos no sentimentāliem, 

pastorāliem un provinciāliem stereotipiem; no 
otras puses, kā noteiktas pieredzes zaudējuma 
simptomu. Sugas, kas senāk bijušas cilvēka ikdie-
nas daļa, izzūd no dzejnieka vārdu krājuma, un 
to vietā stājas mediju saturs (angry birds, eksotiski 
dzīvnieki), pilsētās sastopamās sugas, kā arī — vis-
pārinājums, dzīvnieks kā abstrakcija. Putns kļūst 
vienkārši par izteiksmes līdzekli ik reizi, kad tiek 
piesaukts nevis tiešām runājot par dzīviem put-
niem, bet par kaut ko pavisam citu.

Mūsdienu dzeja nepakļaujas skaidrām un vien-
nozīmīgām interpretācijām, tāpēc būtu riskanti 
mēģināt strikti nošķirt ekoloģiski redzīgus no ne-
redzīgiem. Tomēr, lasot starp rindām, ik pa laikam 
šķiet, ka sajūtama atšķirība: dažkārt putns ir abs-
trakts, tas ir cits, tikai putna ēna, tomēr kā atsveši-
nāts tēls tas skaudri reģistrē svešādumu un sprie-
dzi putna un cilvēka attiecībās. Savukārt citkārt 
uz skatuves darbojas izteiksmes līdzeklis putns, 
kuram jāizspēlē cilvēku depresīvās, kultūras sim-
boliem bagātās lugas. Abi ir skaisti, bet viens no 
tiem izraisa mazāku vainas sajūtu.

P. S. Atlasītajā datu kopā 20. gadsimta 20. gados 
naktsvijole minēta 2 reizes, 30. gados — 13 reizes, 
50. gados — 1 reizi, 60. gados — 18 reizes, 70. ga-
dos — 34 reizes, 80. gados — 29 reizes, 90. gados 
— 11 reizes, 21. gadsimta pirmajā desmitgadē — 6 
reizes. Ê

1 Par konceptuālo metaforu saistību ar oriģinalitāti skat.: A. 
Baklāne. Visvairāk pirktā grāmata latviešu valodā. Interneta 
žurnāls Satori. 11.10.2017. Tiešsaiste: https://satori.lv/
article/visvairak-pirkta-gramata-latviesu-valoda
2 Analīzei izmantota latviešu oriģināldzejas krājumu kopa, 
kurā iekļauti Latvijā izdoti dzejas krājumu pirmizdevumi. 
Nav iekļautas bērnu grāmatas. Atlasīti pieci krājumi 
no katra gada (izņemot 50. gadus, kurus kritērijiem 
atbilstoša materiāla trūkuma dēļ pārstāv 40 krājumi, un 
21. gadsimta pirmo desmitgadi, kurus pārstāv 48 krājumi; 
40. gadu krājumi kritērijiem atbilstošu datu trūkuma dēļ 
nav iekļauti, 21. gadsimta pirmās dekādes krājumi nav 
iekļauti, jo nav sagatavots atbilstošs korpuss). Izvēloties 
starp krājumiem, priekšroka dota jauniem dzejniekiem un 
kritiķu pamanītiem dzejniekiem; ievērots autoru dzimumu 
līdzsvars.
3 J. Hvoinskis. Mūza no pilsētas N. Neputns, 2019. 7. lpp.
4 J. Rokpelnis. Zvaigzne, putna ēna un citi. Liesma, 1975. 
5 I. Ziedonis. Taureņu uzbrukums. Liesma, 1988. 18. lpp.
6 Par kultūras piesavināšanos skat. arī P. Bankovska 
komentāru: P. Bankovskis. ^09. Kultūras piesavināšanās. 
Interneta žurnāls Satori. 24.08.2017. Tiešsaiste: https://
satori.lv/article/09-kulturas-piesavinasanas
7 A. Ogriņš. Tā putna diena. Jāņa Rozes Apgāds, 2019. 5. lpp. 
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pārdomas

Latviešu modernisms un vācu valodā rakstītā literatū-
ra — tāds ir apakšvirsraksts 2019. gadā Bīlefeldē, 
Eiropas sociālās vēstures izpētes metropolē, pub-
licētajam rakstu krājumam par Rūdolfu Blauma-
ni. Pasen dotais solījums uzrakstīt recenziju par 
šo izdevumu ir briedis ilgāk, nekā to pieļauj ne-
rakstītie džentlmeņu vienošanās noteikumi, tādēļ 
«noilguma dēļ» izmantošu iespēju raksta temati-
ku nedaudz paplašināt. 

Grāmata rosina pārdomas ne tikai par Rūdolfa 
Blaumaņa dzīves laiku. Tā skar arī mūsdienas, lai 
gan modernisma laikmets jau kādu laiku tiek uz-
skatīts par pagājušu. Mūsu priekšā nav vienkārši 
kārtējais literatūrzinātnes rakstu krājums, kaut arī 
tam piemīt visas akadēmiska izdevuma pazīmes: 
grāmatā ir apkopoti 12 Vācijas un Latvijas autoru 
darbi, kas Rūdolfa Blaumaņa tekstus analizē 
kultūrvēstures kontekstā, iezīmē Blaumaņa 
sarežģītās attiecības ar Latvijas vācbaltisko kultū-
ras vidi 19. un 20. gadsimta mijā un reflektē par 
viņa lomu latviešu modernās literatūras tapšanā. 
Atsevišķs pētījums veltīts Blaumaņa lugas Ugunī 
un noveles Purva bridējs motīvu pārveidojumam 
Rīgas kinostudijas filmā, bet krājumu noslēdz 
vācu valodā tulkotais izvilkums no Skroderdienām 
Silmačos. 

Tātad pirmajā acu uzmetienā varētu teikt, ka 
runa ir par starpdisciplināru kultūras vēstures pē-
tījumu apkopojumu, kurā aplūkota latviešu lite-
ratūras klasiķa dzīve un darbi. Korekti un cienīja-
mi, taču arī mazliet garlaicīgi...

Krājuma autori aplūkojuši Blaumaņa radītos li-
terāros tekstus agrāk nepieredzēti plašā laikmeta 
ideju un notikumu kontekstā. Rūdolfa Blauma-
ņa biogrāfija un it īpaši viņa loma gadsimtu mi-
jas latviešu kultūrā satur joprojām maz zināmas 
sižeta līnijas un notikumus. Literatūra ir viena no 

vēsturiskās atmiņas formām, un tādēļ tieši litera-
tūra modernisma laikmetā, kas Baltijas jūras aus-
trumu piekrasti sasniedza 19. gadsimtā, kļuva par 
nacionālās kultūras identitātes avotu un būvma-
teriālu vienlaikus. Baltijas reģionā, tāpat kā jeb-
kurā citā Eiropas daļā, šo avotu radīja dažādu 
kultūru straumes, padarot identitātes tapšanu in-
teresantu, neviendabīgu un spriedzes pilnu. Būtu 
pārāk banāli atgādināt, ka Rūdolfa Blaumaņa bio-
grāfija bija šīs spriedzes caurausta, taču rakstu 
krājums to atklāj aizraujošā un pārliecinošā vei-
dā, labi zināmo neatkārtojot, bet aplūkojot no cita 
skatpunkta. 

Kādēļ Rūdolfa Blaumaņa literārie darbi jopro-
jām var būt saistoši? Blaumaņa prozā slāni pēc 
slāņa atklājas ne tikai viņa laikmeta estētiskās ide-
jas, bet arī mēģinājumi psiholoģiski precīzi attēlot 
sociālās problēmas, veidojot šo attēlojumu tā, ka 
Andriksona un Raudupietes traģēdija joprojām 
ir mūsdienīga. Ir prasmīgi veidotais sižets un psi-
holoģiski ticamie raksturi, valoda, kas arī šodien 
skan dzīvi un nav pārvērtusies arhaiska muzeja 
eksponātā, bet kas vēl? 

Te iespējamas vairākas atbildes. Krājuma līdz-
autore Ģertrūde Cepla-Kaufmane (Gertrud Cepl-
Kaufmann) rakstā Teksts un konteksts (77.—98. 
lpp.) Blaumaņa darbu estētiku salīdzina ar viņa 
vienaudža, Nobela prēmijas literatūrā laureāta 
(1912) Gerharta Hauptmaņa (Gerhart Hauptmann, 
1862—1946) centieniem 20. gadsimta sākumā 
atrast alternatīvu gan klasiskās, gan romantis-
ma literatūras modelim. Var atminēties arī to, ka 
Hauptmanis, līdzīgi vidzemniekam Blaumanim, 
nāk no robežjoslas — no Silēzijas novada vācu un 
poļu zemju krustpunktā, taču biežāk mēdz norā-
dīt uz abu rakstnieku piesaisti naturālismam un 
simbolismam vienlaikus. 

Estētikas kategorijas, protams, ir svarīgas, taču 
ir vēl kāda īpašība, kas padara Blaumaņa daiļra-
di laikmetīgu. Tā ir modernisma laikmetam pie-
mītošā dīvainā pievilcība, kas vislabāk saskatāma 
tieši Blaumaņa radītajos tekstos un ir saistīta ar to 
robežjoslas situāciju, kādā latviešu kultūra ir at-
radusies jau kopš tās pirmsākumiem1 un turpina 
pastāvēt arī šodien.

Benedikts Kalnačs, viens no šī krājuma au-
toriem un sastādītājiem, izsekojot 17 Blaumaņa 
vācu valodā publicēto prozas darbu izcelsmei, 
citviet secina, ka «līdz pat rakstnieka mūža noga-
lei latviešu un vācu teksta redakcijas tapušas ciešā 
sasaistē, nereti paralēli, būtiski ietekmējot viena 
otru».2 Un nav nekā dīvaina vai loģiski neiespēja-
ma apstāklī, ka latviešu novelistikas klasika savu 
slīpējumu ieguva divu valodu mijiedarbībā, taču 
no divām iespējām — kļūt par vācbaltiešu vai 
latviešu rakstnieku — Blaumanis apzināti izvēlējās 
pēdējo, vienlaikus saglabājot kritisku pašrefleksi-
ju, kas sakņojas viņa vāciskās un latviskās piere-
dzes apvienojumā.3 Tam laikam visai tipiska pa-
rādība, ko šodien konservatīvi ļaudis, visticamāk, 
uztvertu ar piesardzību un zināmām aizdomām, 
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taču Blaumaņa nozīmi latviešu kultūras vietā un 
nevietā piesauktās «dzīvesziņas» vai mentalitātes 
struktūrā apšaubīt nav iespējams.

Līdzības iespējams saskatīt arī igauņu nacionā-
lās literatūras attīstībā. «Valoda kā literatūras pri-
mārā telpa nebūt nav pašsaprotama,» raksta igau-
ņu literatūrzinātnieks Jāns Undusks (Jaan Undusk) 
un turpina ar secinājumu, ka «igauņu literatūra 
krietnu laiku bija baltvācu literatūras igauņu va-
lodā sarakstītā daļa, tās telpa tolaik bija vācvalo-
dīgā vide, izglītība, inteliģence».4 Sacītais attiecas 
arī uz Blaumaņa dzīves laikā topošo un viņa paša 
radīto latviešu moderno literatūru. Vēsturiskās 
situācijas paradoksu var formulēt arī citādi: na-
cionālā literatūra iespējama tikai tautas valodā, 
taču nacionālās literatūras telpa ir plašāka par nā-
cijas valodas telpas robežām, jo literatūra ietver, 
atspoguļo un pārveido universālus sižetus un 
vērtības, piešķirot tām savas kultūras seju. 

Dzimtenes tēmas motīvs, kas 19. gadsimta no-
galē un 20. gadsimta sākumā spēcīgi izteikts lat-
viešu un vācbaltiešu glezniecībā, varēja kļūt par 
tiltu starp abām kopienām, kuras šķīra sociālo 
kārtu, etniskās pašapziņas un reizēm arī politis-
ko uzskatu noteiktās robežas. Par to, kā tas «va-
rēja būt, bet nebij», raksta mākslas zinātniece 
Kristiāna Ābele plašajā pētījumā Dzimtenes ainas 
un dzimtenes balsis. Blaumaņa laiks Baltijas vācvalodī-
gajā kultūras kritikā (137.—172. lpp.). Vācbaltiešiem 
neatgriezeniskais dzimtenes zaudējums pēc 1939. 
gada šīs atmiņas ir pārklājis ar nostalģijas plīvuru, 
taču idealizētu kopējās pagātnes attēlojumu 
nepieļauj 1905. gada katastrofa. Tā izcēla 
virspusē ilgi un dziļi briedušu aizvainojumu, jo 
ne muižu dedzināšanai, ne tai sekojošajām soda 
ekspedīcijām, kas pārsvieda uguni uz latviešu 
zemnieku sētām, iemeslu nedeva lauksaimnieku 
ekonomiskā konkurence. Tā nebija tikai sociālās 
netaisnības izjūta, kas uzkrājās, laukos pieaugot 
latviešu bezzemnieku skaitam, ko nespēja mazināt 
pat augošās Rīgas rūpniecības pieprasījums pēc 
arvien jaunām darbarokām. Katastrofas cēloņi 
meklējami Baltijas sociālās dzīves koloniālajā 
uzbūvē, ko vācbaltiešu un latviešu attiecību 
kontekstā precīzi izteica formula: gemeinsam, aber 
einsam, proti, [būt] kopā, bet [dzīvot] atsevišķi. 

Latviešu un vācbaltiešu paralēlo eksistenci no-
teica dubultais slieksnis — sociālo kārtu un tautī-
bu atšķirības, kas veidoja katram savu eksistences 
orbītu. Un, kaut gan ikdienā šīs orbītas nemitīgi 
krustojās, tās saglabāja katra savu trajektoriju un 
pašpietiekamības apziņu. 1905. gada atbalsis Lat-
vijas vēsturē skanēja arī 1919. gadā un vēl pēc tam, 
kad ievērojamu vācbaltiešu kopienas daļu pie-
meklēja nacisma sērga. 

Jāatzīst, ka nenotikušajam attiecību stāstam 
vienmēr ir divas puses, tāds ir literatūras un arī 
dzīves dramaturģijas pamatlikums. Koloniālisma 
lāsts ir tā reproducējamība, jo sabiedrība, kas dzī-
vojusi koloniālismā, bieži vien atjauno tieši šādu 
sociālo attiecību modeli pēc tam, kad nacionālās 

atbrīvošanās kustība ir uzvarējusi, pasludinot jau-
na laikmeta sākumu.

Par latviešu un vācbaltiešu attiecību pretrunām 
atgādina krājumā publicētais Māras Grudules 
biogrāfiskas ievirzes apcerējums Rūdolfs Blauma-
nis un vācbaltiešu kultūra (109.—136. lpp.) un Pau-
la Daijas raksts Par vācbaltiešu tēliem Rūdolfa Blau-
maņa darbos (173.—191. lpp.), kurā analizēts vācu 
muižnieka attēlojums. Kādēļ Blaumanim izdevās 
saglabāt distanci no jau tolaik latviešu kultūrā ar-
hetipiskā «melnā barona» tēla?5 Atbilde meklēja-
ma laikmeta gara īpatnībā.

Modernisms ticēja universālu kultūras stan-
dartu pastāvēšanai, taču vienlaikus tas ietvēra arī 
savu noliegumu, tiekdamies apvienot priekšstatu 
par kultūras universālo dabu ar kultūras etniski 
savdabīgā satura izpausmi. Šī iekšējā pretruna pa-
darīja modernisma literatūras talantus īpaši jutī-
gus pret dzīvi robežjoslās un lūzuma zonās, tiklab 
politiskā un ģeogrāfiskā, kā eksistenciālā perso-
niskas robežsituācijas izpratnē. Rūdolfs Blauma-
nis piederēja pie tās latviešu literātu paaudzes, 
kurai nācās izjust un pārvarēt visus modernās 
sabiedrības izraisītos konfliktus: spriedzi starp 
industriālā laikmeta prasībām un agrāko dzī-
ves kārtību (šai tēmai krājumā veltīts Marburgas 
Universitātes pētnieka Heinriha Kaulena (Hein-
rich Kaulen) interesantais raksts Kārtība, robežu pār-
kāpšana un ekonomikas vara Rūdolfa Blaumaņa prozā, 
213.—226. lpp.) un arī spriedzi starp vācbaltiešu 
kultūras aizbildniecību un latviešu kultūras pat-
stāvības gribu. 

Ir liels kārdinājums tagad, pēc vairāk nekā simt 
gadiem, saskatīt tikai spriedzes lauka dotos aug-
ļus arī paša Blaumaņa daiļradē. Izmantojot Jāna 
Krosa (Jaan Kross, 1920—2007) novelē Stunda gro-
zāmkrēslā teiktos vārdus, laikmeta izpratnei ir ne-
pieciešams «ielūkoties cilvēku likteņu straumes 
dziļākajos plūdumos, lai izvairītos no abu krastu 
smilšainajiem sēkļiem»6, un krājuma autori to ir 
paveikuši godam. Ê
1 Anita Rožkalne. Latviešu literatūras devums pasaules 
kultūrā. No: Latvija un latvieši. I sējums. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2018. 434.—471. lpp., šeit: 435.—445. 
lpp.
2 Benedikts Kalnačs. Rūdolfs Blaumanis starp vācu un 
latviešu kultūru. No: Aktuālas problēmas literatūras un 
kultūras pētniecībā. 23. sējums. Liepāja: LiePA, 2018. 112. 
lpp.
3 Turpat, 106. lpp.
4 Jāns Undusks. Par igauņu literatūras laiku, telpu un 
uzdevumiem 20. gadsimtā. Tēzes ar komentāriem. Karogs. 
2002. Nr. 6. 154.—162. lpp., šeit 156. un 157. lpp. Tulkojusi 
Maima Grīnberga.
5 Par latviešu un vācbaltiešu attiecībām šajā laikā vairāk 
skat.: Pauls Daija. Latvieši un vācbaltieši 19. un 20. gadsimta 
mijas literārajā kultūrā. Fin de siècle literārā kultūra Latvijā. 
Apceres par literatūras sociālo vēsturi. Rīga: LFMI, 2017. 
99.—199. lpp.
6 Jāns Kross. Ar Klio acīm. Rīga: Liesma, 1978. 304. lpp. 
Tulkojusi Anna Žīgure.
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viedoklis

Trīs lietas labas lietas, trīsreiztrīs — pār deviņi 
novadiņi, un ikvienam kabatā ir kāds cents vai 
eiro ar trim zvaigznēm.

Mums visiem zināms Latvijas galveno re-
ģionālo identitāšu tiesiskais ietvars — Latvi-
jas Republikas Satversmes (1922. g., respektīvi, 
1990.—1993. g.) 3. pants, kurā teikts: «Latvijas 
valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteik-
tās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme 
un Zemgale.» Tomēr kopš pirmā Latvijas laika 
(1918—1940) pastāv piecas apgabaltiesas un pie-
ci Saeimas vēlēšanu apgabali, bet otrajā Latvijas 
laikā (kopš 1990./1991. g.) arī pieci plānošanas 
reģioni, ieskaitot Rīgu (un Pierīgu). 

Mūsu rīcībā ir salīdzināmas reģionālās iden-
titātes, tikai ar ļoti izplūdušām robežām, kas no 
kultūrvēsturiskā viedokļa joprojām nav noteik-
tas. Pārvaldība un pašvaldība notiek adminis-
tratīvās, nevis kultūrvēsturiskās robežās. Kādas 
robežas mēs novelkam saviem pieciem apgaba-
liem, pie šī jautājuma acīmredzot būs jāatgrie-
žas. 

Vai, piemēram, Kandava, Ragaciems un citi 
zvejniekciemi pie jūras, Tukums un Jaunpils tie-
šām ir Zemgale, nevis Kurzeme? Zemgalei savu-
laik pievienoti vismaz 14 pagasti no Kurzemes. 
Mediji ziņojuši, ka ļaudis Kandavā un Jaunpilī 
sevi uzskata par kurzemniekiem un Kandavas 
pašvaldība izsaka vēlēšanos pievienoties Kurze-

mes plānošanas reģionam, pie kura tā vēsturiski 
pieder, bet atbildīgie politiķi Rīgā to joprojām 
liedz. 

Toties katoļu bīskapijas gan konservatīvi ie-
vēro vecās kultūrvēsturiskās robežas, kas prak-
tiski nozīmē, ka bīskaps Jelgavā atbild arī par 
Raiņa dzimteni — Augškurzemi jeb Sēliju līdz 
pat Baltkrievijas robežai. Tātad par visu Dauga-
vas kreiso krastu un Leišmalīti (te Imants Zie-
donis atgādina Kurzemītes robežu!), neko no tā 
visa nepiešķirot Latgalei. Savukārt Latgalei lie-
lajā Dziesmusvētku gājienā pietrūkst Barkavas 
un Varakļānu, jo tāds, lūk, ir pašreizējais admi-
nistratīvi teritoriālais iedalījums.

Jau senāk ar Kurzemes un Zemgales hercogisti 
(1561—1795) robežojās Rīgas patrimoniālais ap-
gabals, un, kā minēju iepriekš, arī pirmajā ne-
atkarības periodā parādījās piektais — galvas-
pilsētas Rīgas apgabals. Pieci Saeimas vēlēšanu 
apgabali un piecas apgabaltiesas (Liepājā, Jel-
gavā, Valmierā, Rēzeknē un Rīgā) zīmīgi parāda 
valsts reģionālos centrus. Tikai pēc tam ir 110 
novadi, deviņas tā dēvētās republikas pilsētas. 
Un, lai arī ikviena ministrija un valsts iestāde 
diemžēl dala Latviju, kā grib, pamatā dalījums 
tik un tā ir tajos pašos piecos apgabalos. Tiesa, 
Valsts ieņēmumu dienestam ir viens reģionālais 
centrs, citai iestādei kāds cits, un tā pat varētu 
palikt. Taču lielākā migla klājas pār reģionu ro-
bežām.

Šajā piecu apgabalu robežu un reģionālo 
identitāšu un subidentitāšu praktiskajā izpaus-
mē ir acīmredzamas problēmas, kas traucē 
valstij praktiski likt lietā identitāšu potenciā-
lu. Ka tāds ir vērā ņemams, var saskatīt kaut 
vai Dziesmusvētku gājienā, kur Sēlija jau gāja 
atsevišķi, kas nozīmē, ka reģionālajai identi-
tātei arvien ir nozīme cilvēku apziņā. Tāpēc, 
iebraucot Skrīveros, ir visai destruktīvi re-
dzēt uzrakstu «Esiet sveicināti Zemgalē!», ar 
ko jūs vēl samērā nesen sveica Tūrisma attīstī-
bas valsts aģentūra, jo tas, lūk, ir bijušais Aiz- 
kraukles rajons ar lielāko daļu teritorijas Zem-
galē. Sēlijas pašvaldības ir pelnījušas attīstīties 
kopējā novadā ar savu dabisko attīstības cen-
tru Jēkabpilī — lēmumu pieņēmējiem atliek par 
to vienoties. Administratīvi teritoriālo refor-
mu nedrīkst tehnokrātiski balstīt tikai uz eko-
nomiskiem aprēķiniem, jāņem vērā arī iedzī-
votāju un pilsoņu piederības apziņa. 

Kur tad ir tās robežas Satversmē nosaukta-
jām «vēsturiskajām» (nevis tikai kultūrvēsturis-
kajām!) zemēm — Kurzemei, Zemgalei, Latgalei 
un Vidzemei, no kurām (un tā ir mūsu specifika) 
vārda tiešā nozīmē izauga Latvijas valsts, visām 
pirmoreiz apvienojoties vienā vienotā Latvijas 
zemē pēc Februāra revolūcijas Krievijā un Lat-
gales kongresa 1917. gadā?

Pretrunā ar Satversmi nonāk vēl viena lieta. 
Jaunākā parauga Latvijas pasēs vairs nav četru 
lielo apgabalu ģerboņu, kas kopš neatkarības at-
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jaunošanas tajās visu laiku bija. Kā kurzemnieks 
vienmēr meklēju Latvijas pasē Kurzemes ģerbo-
ni — lauvu, kas Latvijas ģerbonī simbolizē visu 
Daugavas kreisā krasta vēsturi, ieskaitot Zem-
gali, tāpat kā grifs labo krastu ar Vidzemi un 
Latgali, jo «Daugav’ abas malas mūžam nesada-
lās» (Rainis 1916. gadā). Līdz ar to pieņemu, ka 
zemgalieši, vidzemnieki un latgalieši tieši tāpat 
meklē savu ģerboni. Šis atkal ir viens piemērs, 
ka valsts iestādes savā domāšanā nepievērš pie-
tiekami lielu uzmanību mūsu galvenajām reģio-
nālajām identitātēm.

Interesanta ir arī trīs zvaigžņu simboliskā ma-
temātika, jo mums nav četras, piecas vai sešas 
zvaigznes, bet trīs.

Te jāsaka gandrīz kā Rainim 1917. gadā: 
«Mums, kurzemniekiem, dzimtene ir atņem-
ta.» Proti, lielo Kurzemi mums ir atņēmuši — tā 
ir tā «Viena zvaigzne Kurzemīte», kā Rainis jau 
1915. gadā teica poēmā Daugava: «Otra zvaig-
zne Vidzemīte, / Trešā zvaigzne zvaigznājā, / Tā 
bij mīļā Latgalīte.» Viena — viņš neuzsvēra, ka 
pirmā, bet tā viena iekļauj arī Zemgali un Augš-
kurzemi, ko tagad vairāk uztveram kā Sēliju, tā-
pat kā Lejaskurzemi, kas nav jāsauc par Dien-
vidkurzemi, jo tas ir daudz plašāks jēdziens.

Tagad Latvijas reģionālo identitāšu komuni-
kācijā stāsts par Lielkurzemi mums atņemts, tā-
pat kā Vidzemei ar Igaunijas esamību ir atņemts 
stāsts par Lielvidzemi ar Tartu. Toties kopīgs ar 
igauņiem mums ir stāsts par ilglaicīgo Livoni-
jas viduslaiku ordeņvalsti ar Livonijas robežām 
un ordeņa mestra rezidenci Rīgas pilī, kur gan 
pēdējais ordeņa mestrs pasludināts par pirmo 
Kurzemes un Zemgales hercogu, gan vēlāk rezi-
dē Latvijas prezidenti.

Tikai mazliet pārspīlēti būtu teikt, ka mūs, 
kurzemniekus, mēģina iedzīt Kursas geto, jo lie-
lā Kurzeme ir līdz Baltkrievijas robežai, ar Kur-
zemes un Zemgales kopējās hercogistes vēstu-
ri. Arī Imantam Ziedonim Kurzemīte nav tikai 
Kursas etnogrāfiskajās robežās. Atgādināšu, 
ka Jānis Čakste, kuru tagad daudzina par dižo 
zemgalieti, nekad par Zemgali nerunāja, bet gan 
par to Kurzemi, kas bija ar savu Palangu un Ro-
ņusalu: «Kurzemes serde — Jelgava»; «Es dzīvoju 
pirmo gadu vienā dzīvoklī ar (..) , kas arī bija no 
Kurzemes, Pūres apgabala»; «it īpaši Kurzeme 
būs to zemju vidū, kas eksportē augļus».

Kā zināms, vācu karaspēka virspavēlniecība 
slepenās miera sarunās ar Krieviju 1916. gada 
beigās, kā arī 1918. gada sākumā izvirzīja pra-
sību Vācijai anektēt šo Kurzemi. Joahims Riben-
trops sarunās ar Josifu Staļinu un Vjačeslavu 
Molotovu Maskavā 1939. gada 23. augustā pēc 
telefonogrammas Ādolfam Hitleram saņēma 
pilnvaru iekļaut PSRS interešu sfērā arī Kurzemi 
(Liepājas un Ventspils ostas): «Es būtu pateicīgs 
par apliecinājumu pirms pulksten 8 pēc Vācijas 
laika, ka Vadonis piekrīt.» — «Atbilde ir jā, pie-
krīt.» Tikai pēc tam seko maiss, katls vai cietok- 

snis Otrā pasaules kara beigās (1944—1945) Kur-
zemes pussalā, kur atšķirībā no pārējās Latvijas 
saule uzlec jūrā.

Tātad jārunā par vēstījumiem, ko reģionālo 
identitāšu komunikācijā var izmantot, komu-
nicējot Latvijas kopējo nacionālo identitāti. Var 
vilkt paralēles ar Vācijas valsts vēsturiskās izcel-
smes stāsta komunikāciju. Vācu ordeņa pēdējais 
mestrs kļūst par Prūsijas pirmo valdnieku, liel-
hercogu, un Prūsija savukārt ir Vācijas stūrak-
mens. Tieši tāpat arī Latvijas stāstā — Livonijas 
ordeņa pēdējais mestrs, tātad katolis, kļūst par 
Kurzemes un Zemgales pirmo luterāņu, tātad 
protestantu, hercogu, un uz šī stūrakmens, lī-
dzīgi Vācijas-Prūsijas piemēram, turas arī Lat-
vija. Lielā Kurzeme tāpat vēsturiski ir Latvijas 
mugurkauls. Turklāt tas notiek katoliskā Polijas 
karaļa paspārnē, jo merkantilā hercogiste (ar ko-
lonijām Gambijā un Tobago, taču arī ar manu-
faktūrām) ir saistīta ar Viduseiropu — politiski ar 
Polijas—Lietuvas valsti līdz tās trešajai un galī-
gajai dalīšanai (gluži kā 1939. gadā), bet kultūras 
ziņā ar Vāciju, savukārt austrumos savstarpējās 
saiknēs ar Krieviju (hercogs Ernests Johans Bī-
rons, Krievijas reģents).

Lielā Kurzeme ir Latvijas mugurkauls, pat 
ja uz to skatāmies ģeogrāfiskajā kartē. Lūk, šo 
stāstu var attīstīt un izmantot kopējā Latvijas 
vēstījumā. 

Kurzeme mums, kurzemniekiem, ir dzimtene, 
Latvija — Tēvzeme, Eiropa — gan dzimtene, gan 
Tēvzeme. Kurzemē ir vēsturiski lielākā vācbal-
tiešu kultūras ietekme Latvijā — ar protestan-
tisko darba ētiku, individuālismu, taisnīgumu, 
racionālismu, pragmatismu un intelektuālismu. 
Dzimtbūšanas atcelšana mūsu zemē notiek vis-
pirms «bagātajā Kurzemē» (1817), tā ir latviešu 
valodas šūpulis, tur radīta pirmā gramatika un 
pirmā avīze. No Vecā Stendera dzejoļa Kurze-
me (1774): «Kurzeme, mīļa Dieva zemīte! / Vēl 
Tevi apklāj Dieva paspārne! / Kungi un ļaudis 
aug kā ozoli, / Puiši un meitas zied kā magoni. 
/ Kurzeme, mīļa Dieva zemīte.» Ar mūsdienām 
to sasaista viņa dēla Jaunā Stendera latviskotā 
Frīdriha Šillera oda Priekam — Eiropas Savienī-
bas himna. Arī Jēkaba Janševska Dzimtene ir ro-
māns par Kurzemi, kas vieno dažādas kultūras, 
kur kurzemnieks nav tikai latvietis, bet arī vāc-
baltietis un ebrejs.

Tāpat Latgales kā trešās zvaigznes jautājums, 
bieži daudzinātas kā problemātiskas, vienmēr ir 
interesants. Šis apgabals tikai 1917. gadā apvie-
nojās ar pārējiem diviem, un tam vienīgajam ir 
sava — latgaliešu — rakstu valoda. Pat ar diviem 
atšķirīgiem un konkurējošiem standartiem, kas 
oficiāli ir latviešu valodas paveids. Savukārt ik-
dienā tiek runāts dažādās latgaliešu izloksnēs, 
un vienlaikus tur ir salīdzinoši lielāks krievu 
dzimtās valodas runātāju īpatsvars nekā citos 
Latvijas apgabalos. Ļoti būtiska ir latgaliešu re-
ģionālā identitāte, kas, sevišķi vecticībniekiem, 
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ir primārā. Nevis Latvijas, bet arī ne Krievijas, 
un, galvenais, tā nav pretrunā ar Latvijas kopē-
jo identitāti. Tāpat kā kurzemnieki, arī latgalie-
ši plašākā nozīmē nav tikai latvieši, bet arī ma-
zākumtautību iedzīvotāji. Latgales reģionālajai 
identitātei ir raksturīga spēcīga multikulturālas 
līdzāspastāvēšanas tradīcija un lielāks kolektī-
visms. Vienlaikus Latgale ir vistālāk uz zieme-
ļiem esošais katoļu reģions Eiropā, kas robežo-
jas ar Krieviju, pildot arī Eiropas Savienības un 
NATO robežu lomu. Neaizmirsīsim, ka sevišķi 
pēc kontrreformācijas Latgale bija cieši saistī-
ta ar Poliju, ieskaitot latīņu alfabēta aizliegumu 
Krievijas impērijā.

Protams, kurzemniekiem ir senais stāsts par 
rietumbaltiem. Vienīgie rietumbalti no vēlāka-
jiem latviešiem ir kurši, pārējie, zināms, ir aus-
trumbalti. Kā Jāņa Petera dzejolī Kurzemē (1972): 
«Gudra kā jūra visa Kurzeme dun, / Vēji skrien 
pāri zelta gundegām, / Un Nīcā un Bārtā brunči 
sarkani plīv, / Kuršu pavards uguns krāsā dzīvs. 
/ Aiziet pār jūru balti puteņi, un / Dobji kā bun-
gas visa Dundaga dun, / Rojā un Kolkā asi ka-
diķi zied, / Liepu ēnā vecie kurši dzied: / Kur-
zemē kūru uguns spīd, / Mūži kā saule riet, / 
Zvaigznes kā mūži krīt Kurzemē. / Kurzeme bi-
tes dzēliens salds.» 

Runājot par kurzemnieku lepnumu («man 
pašam Kurzemē»), tas nav saistīts ar Kurzemes 
hercogistes laiku vien, tam acīmredzot ir senāki 
pamati, tāpat kā zemgaļiem un sēļiem. Un tā ro-
beža atkal ir Daugava, aiz kuras ir latgaļi un so-
miskie lībieši, kuriem saplūstot, — un tomēr gal-
venokārt no latgaļiem — ir radušies mūsdienu 
vidzemnieki, bet tikai no latgaļiem — latgalieši. 
Un tieši vidzemnieku kopējā reģionālā identitā-
te salīdzinoši šķiet visvājākā, tādā ziņā tie lielā-
koties ir «tikai» latvieši.

Katram no trim lielajiem apgabaliem — trim 
Latvijas zvaigznēm — var veidot komunikācijas 
vēstījumu, kas izriet no apgabalā novērojamā 
reģionālā rakstura un, protams, ņemot vērā at-
šķirīgo vēsturi.

Auseklim: «Kurzemīte, Dievzemīte, brīvas 
tautas auklētāj’!» Jāņa Akuratera dzejolī Kurze-
me: «Bez noslēpuma tavi gaišie lauki, / Bez vil-
tības ir tava skaidrā cilts, / (..) Un tavā karogā, 
kas dziļi spīgo, / Ir brīvība, līdz nāvei mīlēta.» 
Vispirms dzimtbūšana tika atcelta Kurzemē (di-
vus gadus vēlāk, 1819. gadā, Vidzemē un 1861. 
gadā Latgalē). «Aizdzen mani Kurzemē!» — «Pie 
Dzintara jūras, kas Kurzemi vij!» Ne velti pir-
mie apgaismotāji, pirmie jaunlatvieši, Latviešu 
sociāldemokrātiskās strādnieku partijas dibi-
nātāji (1904), Latvijas valsts dibināšanas līderi 
(1918), pirmie prezidenti un galvenie nacionāl-
komunisti (1956—1959) ir kurzemnieki.

Kurzemē, kam pamatā hercogiste, kas bija 
muižnieku republika (minētajā 1561.—1795. 
g.) , dzimst latviešu rokmūzika un cilvēktiesī-
bu grupa Helsinki-86. Patiešām var teikt, ka lie-

lā Kurzeme, ietverot arī Zemgali un Sēliju, ir ne 
tikai Latvijas mugurkauls, bet arī prāts: brīv-
domīgs, dumpiniecisks, revolucionārs, tomēr 
lielākoties racionāls un pragmatisks — raciona-
litāte, kas mums asociējas ar galvu.

Latvijas sirds ir Vidzeme ar Rīgu kā nācijas 
kausējamo katlu, lielākais vēlēšanu apgabals, 
centrālā un augstākā zvaigzne Latvijas zvaig-
znājā, valsts ģerbonī un Brīvības piemineklī. Visa 
romantisma tradīcija latviešu kultūrā nāk no bi-
jušās Zviedru Vidzemes jeb Livonijas (1629—
1721): no brāļu draudzēm uz dziesmu svētkiem, 
nacionālais romantisms, folklora, latviskā dzī-
vesziņa, ļoti spēcīga romantiskā dzeja ar dziļu 
dabas izjūtu. Kā Eduardam Veidenbaumam: «Pēc 
kaut kā cēla, nezināma...» Arī Garlība Merķeļa, 
brāļu Kaudzīšu un Rūdolfa Blaumaņa latvieši 
tomēr ir vidzemnieki. Valmieras teātra izrādi pēc 
Blaumaņa stāstiem tā arī sauc — Vidzemnieki. Un 
Merķelim ir: «Latvieši, sevišķi Vidzemē...» Prag-
matiskie un tiešie kurzemnieki un sirsnīgie, bet 
pamatīgie, flegmatiskie un praktiskie vidzemnie-
ki, «tie to Rīgu dimdināja». Pēc Jāņa Akuratera: 
«Vai piebaldzēns kustīgs, garš un līks, / Vai zem-
galiets bagāts un patvaldīgs, / Vai Vidzemes jau-
nava romantiska, / Vai lauku kalps no Dundagas 
puses.»

Latvijas dvēsele, bez kuras neviens dzīvs orga-
nisms nespēj darboties, ir Latgale, kas sakņojas 
Poļu Vidzemē jeb Inflantijā (1621—1772). Vitali-
tāte, ticība, solidaritāte, viesmīlība, atvērtība, arī 
katoļu baznīcas lomas dēļ lielāks kolektīvisms 
un mazāks individuālisms nekā abos pārējos 
Latvijas apgabalos. Bet ir arī kopīgais — kad Kur-
zemē un Vidzemē dzird latgaliešu folkloras un 
mūzikas labos, mums tīkamos, savējos ritmus un 
melodiskumu, tomēr sajūtam, ka tas ir mūsu un 
ka tā ir mūsu dvēsele. Tieši tā to saskanīgi uztvē-
ris arī Akuraters dzejolī Latgale: «Tu latvju dvēs-
les dziļā dailes aka, / (..) Bet tavu dziesmu ritums 
atmirdz spožs..»

Latvijai raksturīgi, ka esam liela zeme un ne-
liela tauta ar ļoti izteiktu centralizāciju galvas-
pilsētā Rīgā. Tādēļ tik svarīgi ir reģionālās at-
tīstības centri kā klasteri jeb puduri, ieskaitot 
reģionālās augstskolas vai vismaz nacionālo 
augstskolu filiāles. Vispārizglītojošās skolās ir ie-
viešama novada jeb sava apgabala (zemes) mā-
cība (vāc. — Landeskunde) , un arī sabiedriskajos 
medijos pastāvīgi jāstāsta šis stāsts par kopējo 
Latvijas ķermeni ar tā prātu, sirdi un dvēseli. Tā-
dēļ jānodrošina nepārtraukta sabiedrisko me-
diju klātbūtne visos galvenajos reģionos, kā arī 
valsts mediju politikas atbalsts neatkarīgiem un 
profesionāliem reģionāliem un vietējiem plašsa-
ziņas medijiem, bet Daugavpilī un Rēzeknē — arī 
krievu un poļu valodā.

No trim zvaigznēm uz Latvijas zvaigznāju! 
Tas nav tikai poētisms Brīvības piemineklī, bet 
attēlo Latvijas heterogēno realitāti, kas izaugu-
si no trim lielā mērā atšķirīgām vēsturēm. Ê



65

Gints Apals (1965), Dr. 
hist., ir vēsturnieks un 
diplomāts. Akadēmisko 
grādu ieguvis 1994. 
gadā LU Latvijas 
vēstures institūtā. 
Publicējis pētījumus 
par jaunlatviešu 
kustību un citiem 19.—
20. gadsimta vēstures 
jautājumiem. 

vēsture

Latvijas simtgades svinību patriotisma vil-
nis vēsturi ir ieskalojis rituālu sfērā, kur kritisks 
skats uz pagātni kļūst lieks. No 1918. gada līdz 
mūsdienām novilkta taisna līnija, bet padomju 
režīma mantojums klaji ignorēts. No kolektīvās 
atmiņas pazūd fakts, ka vismaz puse no šī vals-
tiskuma gadsimta pagāja svešu varu kundzības 
apstākļos. Daudz biežāk dzird par valsts dibi-
nātāju, Satversmes tēvu un karavadoņu mītis-
kajiem tēliem nekā par daudzslāņaino realitā-
ti, kurā pirms dažiem gadu desmitiem atdzima 
neatkarīgā Latvija. 

Lepošanās ar savu valsti dara gaišāku arī ska-
tu uz neseno pagātni. No ārienes uzspiestais un 
radītais padomju režīms mūsdienu sabiedrības 
priekšstatos kļūst par visumā leģitīmu sociālu 
konstrukciju, ko, izsakoties ironiski, savā no-
dabā veidojuši vietējie cilvēki. Valsts apmaksā-
tās izstādēs un publikācijās tas atturīgi dēvēts 
par Padomju Latviju, bet populārā teātra izrā-
dē VDK attēlota kā latviska organizācija, ku-
ras darbinieki nevainīgi manipulē ar komisku 
personāžu vājībām. Nav ne represiju, ne ārējas 
kontroles. Pašsaprotami, ka rusifikācijas un ko-
lonizācijas pieminēšana kļūst politiski neko-
rekta. 

Šī tendence atspoguļo ne tikai personiskās 
pieredzes (vai tās trūkuma) absolutizēšanu, bet 
arī Latvijas vēstures ārējā konteksta ignorēšanu 
gan sabiedriskajās zinātnēs, gan vēstures komu-

nikācijā, gan mākslā. Nekā pārsteidzoša tur nav, 
jo strauji uzplaukušais sociālās atmiņas žanrs 
atspoguļo galvenokārt to cilvēku pieredzi, kam 
saskare ar ārpasauli bija liegta. Diemžēl vēstu-
re paliek atmiņu politikas ēnā, bet izteikti in-
troverts skatījums uz pagātni traucē adekvāti 
uztvert Latvijas saikni ar plašākām norisēm ta-
gadnē un nākotnē.  

Vēstures dimensijas
Mūsu tautas un valsts vēsturē svarīga ir gan 

iekšējā, gan ārējā dimensija. Sākuma punkts to 
samērošanai varētu būt 1945.—1991. gada nori-
šu vērtējums vairākos analīzes līmeņos. Lokā-
lais skatījums šo posmu ļauj saukt par Padom-
ju Latviju, savukārt reģionālais konteksts prasa 
lietot padomju okupācijas perioda nosaukumu. 
Tas uzsver ārējo faktoru ietekmi un sniedz ie-
spēju salīdzināt vietējos apstākļus ar PSRS mē-
roga procesiem. 

Tomēr Latvijas vieta tā laika pasaulē kļūst sa-
protama tikai caur Aukstā kara vēstures priz-
mu. Pretstatā traģiskajai (bet samērā īsajai) 
Otrā pasaules kara pieredzei šo ievērojami ilgā-
ko laika periodu raksturoja relatīva stabilitāte, 
kas izsauca plašu sabiedrības slāņu sadarbību 
ar pastāvošo varu un pakāpeniski marginalizēja 
aktīvas pretestības izpausmes. Tieši Aukstā kara 
kontekstā vieglāk saprotams tas, ka Latvijas si-
tuāciju noteica ne tikai PSRS okupācija, bet arī 
rietumvalstu attieksme pret pasaules politikas 
realitāti, bipolāras starptautiskās sistēmas iz-
veidošanās un ilgstoša divu bloku sāncensība 
bez tiešas militāras sadursmes Eiropā.

Mūsdienu sabiedrībai būtu nepieciešama 
skaidrāka izpratne par rietumvalstu politi-
ku Latvijas okupācijas un aneksijas jautājumā. 
Aukstā kara vēsture apliecina, ka tās nozīme 
nav absolutizējama. Turklāt jautājums nav tikai 
par Zviedrijas vai Somijas veikto aneksijas at-
zīšanu. 

Baltijas jautājums nekad nebija šķērslis rie-
tumvalstu sadarbībai ar PSRS ļoti plašā mērogā. 
Pat retorikas līmenī principiālu politiku ieturē-
ja vienīgi ASV, citas valstis Baltijas problēmai 
piešķīra daudz mazāku nozīmi un rīkojās ne-
konsekventi. Baltijas valstu neatkarības atjau-
nošana nekad nav bijusi nevienas rietumvalsts 
ārpolitikas mērķis. Mūsdienu mīts par vispā-
rēju aneksijas neatzīšanu glaimo latviešu paš-
apziņai un vēsturiskā taisnīguma izjūtai, taču 
traucē aptvert Latvijas patieso vietu starptau-
tiskajā politikā. 

Pasaules dalīšana
Nepatīkamā patiesība ir tāda, ka ar ietekmes 

sfēru dalīšanu Otrā pasaules kara laikā nodar-
bojās ne tikai PSRS un nacionālsociālistiskā 
Vācija. Lielbritānija jau 1942. gadā samierinā-
jās ar Baltijas valstu nonākšanu PSRS kontrolē 
pēc kara, bet 1944. gada oktobrī pats Vinstons 
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Čērčils piedāvāja Josifam Staļinam vienošanos 
par ietekmes dalījumu Centrāleiropas un Bal-
kānu valstīs. Par Baltiju vienošanās nemaz ne-
bija vajadzīga, tās liktenis bija izlemts jau ie-
priekš. Latvijas diplomātu vēlme pievienoties 
Apvienoto Nāciju deklarācijai tika ignorēta, 
pēckara starptautiskajā sistēmā patstāvīgām 
Baltijas valstīm vieta nebija paredzēta. 

Teherānas, Jaltas un Potsdamas konferencēs 
sabiedrotās lielvalstis (PSRS, ASV un Lielbri-
tānija) vienojās par jaunu pasaules kārtību, ko 
iemiesoja 1945. gadā izveidotā ANO. Aukstā 
kara priekšvakarā principiālu pretrunu starp 
sabiedrotajiem nebija, liberālās demokrātijas 
savietojamība ar padomju totalitārismu netika 
apšaubīta, bet kopējās drošības intereses tika 
vērtētas augstāk par starptautiskajām tiesībām. 

Nopietnas diskusijas starp Vinstonu Čērči-
lu, Franklinu Rūzveltu un Josifu Staļinu notika 
tikai par Polijas pārvaldi tās jaunajās robežās. 
1940. gadā okupētās Austrumpolijas palikšana 
PSRS kontrolē rietumvalstis apmierināja tieši 
tāpat kā komunistu režīma uzspiešana Balti-
jas valstīm. Vienīgi Polijas trimdas valdība šajā 
laikā iedrošinājās prasīt starptautisku kontro-
li okupētajā Austrumpolijā un Baltijā. Protams, 
bez panākumiem.

Vēstures literatūrā pastāv pretrunīgi viedokļi 
par Aukstā kara iemesliem un to, kurš pirmais 
uzņēma kursu uz konfrontāciju. Baltijas statuss 
nekādā ziņā nepiederēja pie nesaskaņu iemes-
liem. Lielbritānijas un ASV izlūkošanas operā-
cijas Baltijā bija vērstas tikai uz militāras in-
formācijas vākšanu, nevis atbalstu pretošanās 
kustībai. Baltijas atbrīvošana nebija paredzēta. 
No rietumvalstu viedokļa šī zeme bija poten-
ciālā pretinieka teritorija, kas kodolkara gadī-
jumā saņemtu iznīcinošus triecienus. 

Ilūzijas
Līdz ar to Latvijas nacionālo partizānu cerī-

bas uz Rietumu atbalstu bija pilnīgi veltas, bet 
dažādu emisāru un radioraidījumu vēstījumi — 
ne vairāk kā manipulācija. Latvijas pretošanās 
kustība noasiņoja lielvalstu speciālo dienestu 
ciniskajās spēlēs, kuru psiholoģisko fonu vei-
doja starpkaru posmā radītie mīti par Rietu-
mu sabiedroto beznosacījumu atbalstu Baltijas 
valstu brīvībai, kas izpaudusies jau kopš to ne-
atkarības kariem. Tauta vēlreiz maksāja smagu 
cenu par 20.—30. gados kultivētajām ilūzijām, 
ko noteica nacionālās elites starptautiskās pie-
redzes trūkums, nekompetence un bezrūpība. 

Dīvaini, bet vēl pēc Otrā pasaules kara bei-
gām daudzi latvieši nespēja noticēt tam, ka ne-
kāda atbrīvošana no ārpuses nenāks. Pēdējās 
cerības zuda tikai desmit gadus vēlāk, kad bei-
dzās Korejas karš un Rietumi ignorēja Ungāri-
jas sacelšanās dalībnieku izmisīgos palīdzības 
lūgumus. Nav nejauši, ka 50. gadu vidus iezī-
mēja aktīvas pretošanās pārtraukšanu Baltijā. 

Gandrīz vienlaikus beidzās Aukstā kara pirmā 
fāze, un Eiropā galīgi noformējās divu bloku 
sistēma, ko no vienas puses veidoja NATO un 
Eiropas Ekonomiskā kopiena (EEK), bet no ot-
ras — Varšavas līguma organizācija un Savstar-
pējās ekonomiskās palīdzības padome (SEPP). 

Baltijas tautām šī situācija deva iespēju fiziski 
izdzīvot. Pāreja uz mierīgas līdzāspastāvēšanas 
politiku nozīmēja ne tikai Trešā pasaules kara 
riska mazināšanos, ko deva stratēģiskais līdz-
svars starp ASV un PSRS vadītajiem blokiem, 
bet arī masveida represiju beigas PSRS kontro-
lētajā zonā. Tā bija dzīvība par brīvības cenu, un 
šī paradigma lielā mērā noteica plašu sabied-
rības slāņu uzvedības modeli trijās nākamajās 
desmitgadēs. 

Vesela paaudze izauga pakļaušanās un pie-
mērošanās gaisotnē, kā arī nodeva savu piere-
dzi pēctečiem. Līdz pat 80. gadu vidum padom-
ju sistēmas sabrukums šķita neiedomājams. 
Periodiskais saspīlējuma pieaugums un atslā-
bums, ko raksturoja atsevišķi pagrieziena pun-
kti, piemēram, Kubas raķešu krīze un Berlīnes 
krīze 60. gados, stratēģiskā bruņojuma ierobe-
žošanas līgumi un Helsinku procesa sākums 70. 
gados, karš Afganistānā un vidēja rādiusa raķe-
šu krīze 80. gadu sākumā, neietekmēja starp-
tautiskās sistēmas stabilitāti kopumā. 

Baltijas tautu fiziskā izdzīvošana īstermiņā 
bija atkarīga no šīs stabilitātes. Abu bloku poli-
tiskā vadība rīkojās pietiekami racionāli un at-
bildīgi, lai nekad nepārkāptu pār Trešā pasaules 
kara slieksni. Taču Eiropa bija sadalīta ietekmes 
sfērās, kuru pastāvēšanu noteica nevis formāls 
Molotova—Ribentropa pakts, bet abpusēja iz-
pratne par mieru kā augstāko eksistenciālo vēr-
tību. Austrumu bloka valstīm šī situācija liedza 
brīvību, demokrātiju un ekonomisko attīstību. 
Baltijas tautām — arī reālu autonomiju un ie-
spēju ilgtermiņā saglabāt savu identitāti, ko lē-
nām grāva PSRS centralizācijas, migrācijas un 
rusifikācijas politika. 

Helsinku impulss
Centieni mazināt kara draudus radīja Hel-

sinku procesu — sadarbības platformu, kuras 
ietvaros abas puses bija gatavas iet uz zināmu 
piekāpšanos. 1975. gada Helsinku akts ietvēra 
robežu nemainības principu Eiropā, faktiski ga-
rantējot Austrumu bloka nedalāmību. Vismaz 
netiešā veidā šī politiskā vienošanās atkāpās no 
ANO statūtos fiksētā tautu pašnoteikšanās tie-
sību principa. Ar rietumvalstu ziņu Austrumei-
ropas un Baltijas tautām tika liegts tas, kas jau 
bija ļauts cilvēkiem Āfrikā un Āzijā. Padomju 
impērija par vairākām desmitgadēm pārdzīvoja 
britu un franču koloniālās sistēmas. 

Austrumu bloka piekāpšanās bija ideoloģiska 
— komunistu valdības vismaz deklaratīvā līme-
nī atzina informācijas apmaiņas brīvību un cil-
vēktiesību garantijas. Tas radīja pamatu jaunas 
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opozīcijas kustības tapšanai, kas risinājās vien-
laikus vairākās valstīs. Jau 1976. gadā Maskavā 
radās pirmā Helsinku grupa ar mērķi sekot pa-
domju režīma starptautisko saistību ievēroša-
nai. 1977. gadā vairāki simti Čehoslovākijas in-
telektuāļu parakstīja manifestu Harta-77, kurā 
pieprasīja cilvēktiesību ievērošanu un politisko 
brīvību. Aktīvistus sāka dēvēt par disidentiem 
— cilvēkiem, kas atklāti nepiekrīt režīma politi-
kai un nepakļaujas vispārējam konformismam. 

Šīs iniciatīvas iedvesmoja citus komunistu 
režīma oponentus. Helsinku grupas radās arī 
Ukrainā, Lietuvā, Gruzijā un Armēnijā. 1979. 
gadā vairāk nekā 40 disidentu no Lietuvas, 
Igaunijas un Latvijas parakstīja savu memoran-
du Baltijas harta, adresējot to PSRS, VFR, VDR, 
visu Atlantijas hartu parakstījušo valstu valdī-
bām un ANO ģenerālsekretāram. 

Iniciatīvas nozīmi noteica tas, ka atšķirībā no 
Maskavas vai Prāgas disidentiem režīma kritiķi 
Baltijā uzsvēra nacionālās atbrīvošanās motī-
vu, nevis cilvēktiesību problēmas. Baltijas jau-
tājums tika saistīts ar starptautiskās politikas 
norisēm. Agrāk to iespēju robežās bija darīju-
šas tikai trimdas organizācijas un Baltijas valstu 
diplomāti Rietumos. 

Baltijas disidentu vēršanās pie pasaules val-
stu valdībām ar nacionālas neatkarības ideju 
bija kas jauns. Kopš bruņotās cīņas apsīkšanas 
Latvijā pastāvēja pasīva pretestība rusifikācijas 
politikai (50. gados no atsevišķām varas pozīci-
jām tai pretojās arī nacionālkomunisti) un mar-
gināli simboliski protesti pret svešo varu. To-
mēr tie noritēja padomju sistēmas ietvaros. Pat 
1971. gadā tapusī 17 latviešu komunistu vēstu-
le, ko slepeni izveda uz Rietumiem, apelēja pie 
kreisajām aprindām ārzemēs, neapšaubot pa-
domju varas leģitimitāti Latvijā. 

Baltijas hartas autoru nostāja bija pavisam 
cita, tā balstījās uz domu, ka «nacionālo su-
verenitāti nevar nedz piešķirt, nedz atcelt, to 
var pārkāpt vai atjaunot». Dokumenta autori 
izmantoja Helsinku procesa doto impulsu, lai 
izvirzītu tautu pašnoteikšanās tiesību ideju, ko 
lielvalstis Baltijai liedza. Tomēr tieši Austrumu 
un Rietumu attiecību dinamika Aukstā kara 
sistēmas ietvaros pavēra iespēju aktualizēt Bal-
tijas jautājumu starptautiski.

Valstsgriba 
Helsinku process iedvesmoja režīma opo-

nentus Latvijā un radīja pamatu pakāpeniskai 
atbrīvošanās kustības attīstībai. Tas nevarē-
ja notikt ātri, jo latvieši nebūt neatradās savu 
domubiedru — padomju disidentu — kustības 
priekšgalā. Aktīvo padomju varas kritiķu skaits 
Latvijā bija mazāks nekā Lietuvā, Igaunijā, Uk-
rainā, Gruzijā vai Armēnijā. Starp 48 Baltijas 
hartas parakstītājiem bija tikai pieci latvieši. At-
šķirībā no Čehoslovākijas un Maskavas opozī-
cijas kustībā neiesaistījās neviens plaši pazīs-

tams intelektuālis. Vāclava Havela vai Andreja 
Saharova mēroga personību Latvijā nebija.

Aktīva un organizēta pretošanās kustība 
okupācijas varai bija beigusies jau 50. gados. 
Neraugoties uz dažādām neapmierinātības iz-
pausmēm un režīma kritiku, 60. gadi aizritēja 
sadarbības zīmē. Pretoties varai uzdrošinājās 
tikai atsevišķi cilvēki. 70. gados Helsinku pro-
cesa un disidentu kustības ietekmē sāka vei-
doties jauna atbrīvošanās kustība. Jau pašos 
pamatos tā bija atrauta no respektablajām un 
privileģētajām padomju sabiedrības grupām. 

Vietējā elite līdz pašām 80. gadu beigām vai-
rījās atklāti nostāties pret padomju sistēmu un 
nespēja paust nekādus reformu centienus, ap-
robežojoties ar latviešu valodas un kultūras au-
tonomijas aizstāvēšanu. Būtībā latviešu inteli-
ģenci vairāk satrauca pilnīgas pārkrievošanas 
draudi nekā režīma totalitārais raksturs. 

Padomju okupācijas apstākļos kultūras un zi-
nātnes darbinieki radīja jaunu nacionālo mītu, 
kas piemērojās valdošajai ideoloģijai, saistot 
latviešu identitāti ar sarkanajiem strēlniekiem, 
ievērojamiem komunistiem un čekistiem. Šai 
konstrukcijai nebija nekāda sakara ar atbrīvo-
šanos no okupācijas režīma. Jaunā mīta veido-
šana drīzāk atspoguļoja vēlmi nodrošināt sev 
priekšrocības un augstu statusu padomju sistē-
mā, atsaucoties uz latviešu komunistu kolektī-
viem nopelniem pret pastāvošo iekārtu.

Racionālajai latviešu padomju elitei valsts-
gribas vienkārši nebija, to glabāja citi sabied-
rības slāņi. Atklātā opozīcijā padomju režīmam 
pirmie nostājās trīs Liepājas strādnieki, kas 
1986. gadā dibināja grupu Helsinki-86. Vēl pirms 
tam pret padomju varu slepus cīnījās Latvijas 
Neatkarības kustības dalībnieki, Gunārs Astra 
un citi no elites attālināti patrioti. 

Šiem latviešu brīvības cīnītājiem uzskatāmi 
trūka gan izpratnes par pasaules politiku, gan 
iespēju darboties starptautiskā vidē. Politiski 
aktuālo cilvēktiesību tēmu tie reducēja uz na-
cionālās atbrīvošanās mērķi. Ļoti iespējams, ka 
Helsinki-86 protesti un petīcijas būtu palikušas 
izolētas parādības līmenī, ja trimdas organizā-
cijas nebūtu spējušas Helsinku procesu izman-
tot Baltijas jautājuma aktualizēšanai starptau-
tiskā līmenī. PBLA un ALA pārstāvji ārkārtīgi 
sekmīgi darbojās tā ietvaros regulāri rīkotajās 
starptautiskajās sanāksmēs, izmantojot ASV 
delegācijas atbalstu.

Šo aktivitāšu politiskais iespaids ievēroja-
mi pārsniedza neatzīšanas politikas nozīmi un 
Latvijas diplomātu iespējas apelēt pie Rietumu 
valdībām. Vēl svarīgāk, ka vienlaikus veidojās 
saikne starp opozīciju Latvijā, trimdas organi-
zācijām un starptautisko vidi. 

Pārmaiņu sākums
Aukstā kara periodā spēku līdzsvars starp 

blokiem izslēdza iespēju mainīt Eiropas politis-
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ko karti. Līdz ar to Baltijas valstu neatkarības 
atjaunošana bija iespējama tikai padomju sistē-
mas evolūcijas vai sabrukuma rezultātā. 

Militārajam faktoram bija pastarpināta loma. 
Tāpat kā iepriekšējās desmitgadēs, bruņošanās 
sacensība uzlika smagu slogu padomju plān-
veida ekonomikai. 80. gados PSRS sāka ievē-
rojami atpalikt no Rietumiem arī tehnoloģiju 
jomā. Līdz ar to strukturālas pārmaiņas kļuva 
neizbēgamas, un padomju valdība bija spiesta 
ķerties pie reformu programmas, kuras pamatā 
bija PSKP ģenerālsekretāra Mihaila Gorbačova 
izvirzītie atklātības un pārbūves principi.

Arī Aukstā kara beigu posmā Latvijas izolā-
cija no ārpasaules būtiski nemazinājās. Baltijas 
jautājums neiekļāvās starptautiskās politikas 
darba kārtībā. Taču abu bloku ideoloģiskā sān-
censība ietekmēja Latvijas sabiedrību pietieka-
mi dziļi. Iespaidu uz cilvēku prātiem atstāja ne 
tikai Rietumu radiostaciju pārraides un trimdā 
izdotā literatūra. Pat caur padomju masu infor-
mācijas līdzekļiem apritē ienāca modernas po-
litiskas idejas, kas nepakļāvās kapitālisma un 
sociālisma sistēmu sacensības loģikai vai ASV 
prezidenta Ronalda Reigana proponētajam da-
lījumam «brīvajā pasaulē» un «ļaunuma impē-
rijā». 

Blakus jau minētajai cilvēktiesību tēmai ak-
tuāli kļuva vides aizsardzības un migrācijas 
jautājumi, nevardarbīgas cīņas ideja un paci-
fisms. Latvijā radikālajai grupai Helsinki-86, kas 
izmantoja cilvēktiesību aizsardzības lozungu, 
pievienojās mazliet mērenākais Vides aizsar-
dzības klubs, bet daudz lielāks cilvēku skaits 
piedalījās protestos pret Daugavpils HES un 
Rīgas metro celtniecību. Atbrīvošanās kustībā 
pakāpeniski iesaistījās plašas tautas masas, šis 
fenomens ieguva poētisko nosaukumu «trešā 
Atmoda». 

Opozīcija padomju režīmam auga strauji, 
taču vairākus gadus atbrīvošanās kustībā sadzī-
voja divas pretrunīgas pieejas. Padomju elite, 
ieskaitot lielāko daļu radošās inteliģences, iz-
mantoja Gorbačova pārbūves politiku, lai tiek-
tos uz pakāpeniskām reformām un plašāku au-
tonomiju. Turpretim radikālākās un šķietami 
marginālās grupas sekmīgi savienoja jau minē-
tās modernās politiskās idejas ar Latvijas ne-
atkarības atjaunošanas mērķi. No pirmās ten-
dences izveidojās Latvijas Tautas fronte (LTF), 
bet no otrās — Latvijas Nacionālās neatkarības 
kustība (LNNK) un Neformālā tautas fronte 
(NTF). 

Latvija un ārpasaule
Jau pēc pāris gadiem, kad sabiedrības spie-

diena rezultātā LTF reformisti tuvinājās neat-
karības idejai, šie vektori sadūrās stratēģijas 
jautājumos. LTF lika uzsvaru uz varas pārņem-
šanu padomju sistēmas ietvaros, piedaloties 
PSRS Tautas deputātu kongresa un LPSR Aug-

stākās Padomes vēlēšanās. Radikālā spārna or-
ganizācijas sāka Latvijas pilsoņu reģistrāciju ar 
nolūku radīt paralēlu varas struktūru — Pilsoņu 
kongresu. Tas tika pamatots tādējādi, ka, Lat-
vijas Republikai turpinot juridisku eksistenci 
starptautiskajās tiesībās, tās pilsoņu kopumam 
ir tiesības radīt savus pārstāvniecības un valsts 
varas orgānus. 

Abos atmodas kustības spārnos jau 1988. 
gadā brieda domas par Latvijas iekļaušanos 
starptautiskajā apritē. LTF pauda atbalstu Balti-
jas republiku, kā arī Baltijas jūras reģiona valstu 
savstarpējo sakaru attīstībai. Reformisti vēlējās 
dibināt tiešas attiecības starp Latvijas PSR un 
ārvalstīm, kā arī ANO un SEPP. Protams, atklāti 
neapšaubot Latvijas piederību PSRS. 

Gadu vēlāk LTF nosprauda mērķi cīnīties par 
Latvijas demilitarizāciju un Baltijas atbrīvošanu 
no masu iznīcināšanas ieročiem. LNNK rīkojās 
daudz enerģiskāk un jau 1988. gada septembrī 
nolēma vērsties pie ANO Drošības padomes ar 
lūgumu izskatīt jautājumu par Baltijas valstu 
suverenitātes atjaunošanu.

Jebkuras idejas par neatkarības atjaunošanu 
un Latvijas vietu starptautiskajā vidē bija sais-
tītas ar objektīviem ierobežojumiem, ko no-
teica Aukstā kara realitāte un bloku līdzsvaru 
uzturošās institūcijas. PSRS sabrukumu tobrīd 
neviens vēl nevarēja paredzēt. Vispārdrošākie 
sapņi par neatkarību pieļāva tikai ierobežotu 
suverenitāti, bet ne iespēju pilnīgi iziet no PSRS 
ietekmes zonas un iekļauties Rietumu pasaulē. 
Pat Somijas modelis (ar visiem ierobežojumiem, 
ko šīs valsts ārpolitikai uzlika īpašās attiecības 
ar PSRS) Latvijas neatkarības atbalstītājiem bija 
neiespējams sapnis. 

Austrumu bloka sabrukums
Nacionālās atbrīvošanās kustība Latvijā va-

rēja būt sekmīga vienīgi tāpēc, ka rietumvalstu 
politiskais un ekonomiskais spiediens ierobe-
žoja PSRS valdības rīcības brīvību gan Austru-
mu blokā, gan savā teritorijā. Pamazām zuda 
Aukstā kara strukturālais pamats — līdzsvars 
starp divām nometnēm, turklāt Austrumu blo-
ka sabrukuma tendence skaidri iezīmējās jau 
1989. gadā. 

PSRS reformu process kļuva atkarīgs no 
bruņošanās sacensības pārtraukšanas un eko-
nomiskās sadarbības ar rietumvalstīm. Tās ne-
bija ieinteresētas tūlītējā Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas neatkarībā, taču tiecās novērst desta-
bilizējošu vardarbību, ko arī sekmīgi panāca — 
liela mēroga represijas pret Baltijas tautu ne-
atkarības centieniem netika vērstas. Tādējādi 
Baltijas valstu faktiskās neatkarības atjauno-
šana bija tieši saistīta ar Aukstā kara starptau-
tiskās sistēmas transformāciju, kas kļuva ie-
spējama tikai Austrumu bloka sabrukuma un 
PSRS centrālās varas ierobežotas rīcībspējas 
apstākļos. 

Gints Apalsvēsture Neapjaustais aukstais karš
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Atsaukšanās uz 1940. gada okupāciju un 
aneksiju, kā arī Latvijas Republikas juridisko 
eksistenci pamatoja neatkarības ideju iekšpo-
litiskas retorikas līmenī. Taču realitāti šie ar-
gumenti nemainīja, Latvijas PSR Augstākās Pa-
domes 1990. gada 4. maija deklarācijai nebija 
starptautisku seku. Latvija sāka pārejas periodu 
uz valstisku neatkarību, nenosakot tā ilgumu. 
Tomēr Maskavas varas iestādes nevēlējās sākt 
sarunas par Latvijas atdalīšanos no PSRS, mūsu 
zeme joprojām bija tikai dumpīga autonoma te-
ritorija, ko kontrolēja okupācijas karaspēks.

Starptautiskā līmenī Baltijas situāciju noteica 
ģeogrāfija un lielvalstu drošības intereses. Rie-
tumu attieksmi pret PSRS fragmentāciju lielis-
ki raksturoja Džordža Buša runa Kijevā 1991. 
gada 1. augustā — ASV prezidents iestājās par 
padomju sistēmas demokratizāciju un ekono-
miskām reformām, noraidot «pašnāvniecisku 
nacionālismu». 

ASV attieksmi pret PSRS iekšējām norisēm 
nebija mainījusi pat Varšavas līguma organizā-
cijas likvidācija dažus mēnešus agrāk. Nerau-
goties uz ASV deklarēto Baltijas valstu anek-
sijas neatzīšanas politiku, padomju okupācija 
Latvijā turpinājās, un pārejas periods uz neat-
karību būtu varējis vilkties nenoteiktu laiku.

Baltijas valstu neatkarības faktiskā atjauno-
šana bija atkarīga no PSRS sabrukuma, kura 
pēdējo fāzi aizsāka 1991. gada augusta Maska-
vas puča izgāšanās. Vienlaikus tas iezīmēja arī 
Aukstā kara beigu punktu. 1991. gadā pienāca 
gals gan padomju impērijai, gan divu bloku sis-
tēmai, gan padomju okupācijai Baltijas valstīs.  

Aukstā kara mantojums
Tomēr sekas paliek un joprojām ir jūtamas. 

Nav runa tikai par lielu skaitu bijušās PSRS 
pilsoņu Latvijas teritorijā, okupācijas nodarīto 
zaudējumu aprēķināšanu vai līdz galam neat-
risināto jautājumu par padomju okupācijas un 
aneksijas fakta konstatēšanu starptautiskā lī-
menī. Paliek arī Latvijas sabiedrisko zinātņu 
tendence kalpot politiskajai varai, aizstājot 
pagātnes analīzi ar ideoloģizētu mītu atražo-
šanu. 

Gan valsts, gan vēsturnieki sabiedrībai pie-
dāvā vienkāršotu skatījumu uz 20. gadsimta 
otrās puses vēsturi caur lokālo norišu un mītu 
prizmu. Tas pietiekami skaidri izpaužas, piemē-
ram, jautājumā par Latvijas neatkarības atjau-
nošanas hronoloģiju. Lēmumu uzskatīt 1990. 
gada 4. maiju par atskaites punktu motivē vie-
nīgi iekšpolitiski apsvērumi, tas kontrastē pat ar 
Igaunijas pamatoto izvēli saistīt savas neatkarī-
bas atjaunošanu ar 1991. gada augustu. Rodas 
iespaids, ka neatkarības atjaunošanas starptau-
tiskā atzīšana nav īpaši svarīga — tāpat kā Lat-
vijas uzņemšana ANO 1991. gada 17. septem-
brī, kas nozīmēja valsts pilntiesīgu iekļaušanos 
mūsdienu pasaules politiskajā sistēmā. 

Diemžēl Latvija nav vientuļa sala, kuras 
starptautiskā statusa noteikšanai pietiek ar tau-
tas gribas izpausmi. Neatkarības zaudēšana, at-
jaunošana, nostiprināšana un saglabāšana vis-
tiešākajā veidā saistīta ar ārējo faktoru ietekmi 
un mijiedarbību. Taču Latvijas vēstures zinātnē 
un atmiņu politikā joprojām pietrūkst plašāka 
konteksta. Aukstā kara sistēmiskais ietvars pa-
liek neapjausts. Ne tikai tāpēc, ka tas ir pretrunā 
ar valsts apmaksāto oficiālo vēstures mītu, bet 
arī tādēļ, ka Aukstā kara pasaules dalījuma lī-
niju pēdas Latvijas sabiedrībā iespiedušās pie-
tiekami dziļi. 

Plaši izplatītā nevēlēšanās kvalificēt visu 
1945.—1991. gada periodu kā padomju okupā-
cijas posmu vismaz daļēji atspoguļo kolektīvu 
nespēju norobežoties no šo desmitgažu manto-
juma. Padomju režīma evolūcija pārejas posmā 
uz neatkarību netiek sistemātiski pētīta. Reti 
tiek atgādināts fakts, ka atjaunotā Satversme 
stājās spēkā pilnā apjomā tikai 1993. gadā, kad 
Latvijas pilsoņi beidzot varēja ievēlēt savu Sa-
eimu. 

Joprojām neizzināta paliek speciālo dienestu 
ietekme uz Latvijas sabiedrību un vēsturiska-
jām norisēm. VDK arhīva materiālu publiskoša-
na un izpēte daļēji atklāja šīs dimensijas mēro-
gu, tomēr palika pusceļā. Par monētas otru pusi 
— Rietumu speciālo dienestu darbību — parādī-
jušās tikai fragmentāras liecības. Ievērību pelna 
Ievas Lešinskas sastādītajā grāmatā Starp divām 
pasaulēm publicētie nedaudzie dokumenti, kas 
apliecina ievērojamu latviešu trimdas pārstāv-
ju aktīvo darbu Rietumu speciālajos dienestos. 
Jānovērtē arī grāmatā lasāmā Induļa Zālītes at-
ziņa, ka no padomju puses iniciētajiem kultū-
ras sakariem ASV dienesti guva daudz lielāku 
labumu nekā VDK. 

***
Neraugoties uz  laikabiedru klusēšanu, 

Aukstā kara ietekme uz Latvijas procesiem 
prasa nopietnāku vēsturnieku uzmanību. Tā 
atklāj jaunas likumsakarības un dod plašāku 
kontekstu, kurā iezīmējas atbildes uz būtis-
kiem šodienas vai pat tuvas nākotnes jautā-
jumiem. Visvairāk — ko latvieši spēj sasniegt 
paši, cik daudz Latvijas tauta var paļauties uz 
savu eliti, cik daudz vērts cerēt uz starptautis-
kās sabiedrības sludinātajām vērtībām un Lat-
vijas draugiem ārzemēs, kāda nozīme mazo 
tautu likteņos ir lielvalstu interesēm un sav-
starpējām attiecībām? 

Ārējās dimensijas ignorēšana, mītiska do-
māšana un realitātes noliegums šīs atbildes 
nesniegs. Padomju okupācijas posms Latvijas 
vēsturē bija ārkārtīgi sarežģīts laiks, bet ceļš 
uz neatkarības atjaunošanu — dažādu uzskatu, 
ietekmju un izvēļu summa. Tā iznākumu no-
teica ne tikai sabiedrībā nevienmērīgi izplatītā 
valstsgriba, bet arī Aukstā kara beigu radītās 
pārmaiņas pasaules politikā. Ê

Gints Apalsvēsture Neapjaustais aukstais karš
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vēsture

Atšķirībā no vairākām citām kultūras jomām 
(tēlotāja māksla, mūzika) grāmatu izdošanai na-
cistu okupācijas gados Latvijā pētnieki līdz šim 
ir pievērsuši salīdzinoši nelielu uzmanību. To-
mēr tieši detalizētāka šī perioda grāmatniecības 
izvērtēšana ļauj apšaubīt pieņēmumu, ka 1941.—
1944. gadā izdotās grāmatas ir vērtējamas gal-
venokārt kā nacistiskās propagandas kanāls, arī 
salīdzinājumā ar tālaika preses izdošanas praksi. 
Laikposmā no 1941. gada vasaras līdz 1944. gada 
rudenim nāk klajā ap 1500 grāmatu latviešu va-
lodā un nošu izdevumu ar kopējo tirāžu aptu-
veni pieci miljoni eksemplāru. Kaut arī ne gluži 
izsmeļoši, šī posma grāmatu ražu atklāj biblio-
grāfiskais rādītājs Zemes bibliotēkas biļetens (1941—
1944) un neregulāri izdotais informatīvais izde-
vums Latvju Grāmatnieks (1943—1944). Diemžēl šo 
gadu norises, ar retiem izņēmumiem, izdevēju un 
literātu atmiņās ir aprakstītas visai skopi. 

Vara nomaina varu
Padomju okupācijas pirmajā gadā latviešu grā-

matniecība zaudēja ne tikai līdzšinējos grāmat-
niecības organizatoriskos pamatus un krietnu 
daļu cenzūras par nevēlamiem atzīto iespied-
darbu, bet arī vairākus izdevējus, kas līdz tam 
ļoti būtiski iespaidoja procesus nozarē. Gan Jāni 
Rapu (1885—1941), kas, nespēdams samierinā-
ties ar sava mūža darba sagraušanu, 1941. gada 
maijā šķīrās no dzīves, gan Jāni Rozi (1878—
1942), kuru, līdzīgi kā Kārli Dūni (1889—1942), 
Jāni Dūni (1891—1943) un Jāni Alfrēdu Kukuru 
(1879—1941), skāra 14. jūnija deportācijas. 

Var pieļaut, ka daļai Latvijas sabiedrības, arī 
grāmatnieku, bija ilūzijas par iespēju atsākt pa-

domju varas likvidēto apgādu, tipogrāfiju un grā-
matnīcu darbību. Tomēr, tāpat kā padomju laikā, 
arī nacistu varas iestādes bez īpašas vilcināša-
nās ķērās pie režīmam nevēlamo izdevumu sa-
rakstu sastādīšanas. Kad pēc nacistu ienākšanas 
mēģināja likt lietā Izglītības ministrijas Draudzī-
gā aicinājuma birojam piesūtītās un padomju gadā 
kādā Vecrīgas noliktavā nobēdzinātās grāma-
tas, izrādījās, ka «abi okupanti domā vienādi un 
mazo tautu brīvai domai ir vieta tikai Izejvielā».1 

Bija jāizvērtē, kā pilnvērtīgāk izmantot no iz-
nīcības paglābtos Latvijas neatkarības gadu izde-
vumus, kuru pārdošana tika pieļauta. Tādēļ biju-
šais akciju sabiedrības Valters un Rapa direktors 
(1925—1937) Jānis Grīns, kas 1940.—1941. gadā 
strādāja Izglītības tautas komisariāta bibliotēku 
nodaļā, bet vācu laikā kļuva par Latvijas neatka-
rības laika ražīgākā apgāda grāmatnīcas direkto-
ru, vismaz sākotnēji ļāva grāmatas pārdot selek-
tīvi «tikai skolotājiem, māksliniekiem un citiem 
kultūras darbiniekiem, tiem, kam grāmatas pa-
tiesi vajadzēja, bet ne tādiem cilvēkiem, kas tās 
agrāk nekad nebija pirkuši».2

Vēl 1941. gada vasarā nacistu varas iestādes 
deva zināmas cerības agrākajiem izdevējiem drī-
zumā saņemt atļaujas savas darbības atjaunoša-
nai. Tomēr, kā liecina vēsturnieka Reiņa Kalniņa 
pētījums par grāmatnīcas Valters un Rapa repriva-
tizāciju, latviešu vietējās pašpārvaldes pieņemtos 
lēmumus vācu iestādes koriģēja un neļāva tos īs-
tenot. Izdotgribētājiem saduroties ar dažādiem 
šķēršļiem, tika izveidots apgāds Latvju grāmata, 
kas kļuva par pašu produktīvāko šī perioda iz-
devniecību (vairāk nekā 260 grāmatu). To iniciēja 
pašpārvaldes Rūpniecības direkcijas (vēlāk de-
partamenta) Poligrāfiskās rūpniecības un grāma-
tu apgādniecību daļa, kurā darbojās virkne piere-
dzējušu grāmatniecības speciālistu. 

Pirmais daļas vadītājs bija ilggadīgais Anša 
Gulbja izdevniecības darbinieks un apgāda va-
dītājs pēc tā dibinātāja nāves 1936. gadā, Gulbja 
māsasdēls Arvīds Mālītis (1900—1971). Pēc kāda 
laika viņu šajā postenī nomainīja akciju sabied-
rības Valters un Rapa direktora vietnieks (1938—
1940), literatūrkritiķis Jānis Kadilis (1903—1994), 
bet vēlāk — Latvijas Universitātes Studentu pa-
domes grāmatnīcas komisijas vadītājs (1934—
1937), teologs Edgars Ķiploks (1907—1999). Daļai 
pakļauto Poligrāfiskās rūpniecības nozari vadīja 
kartogrāfs Pēteris Mantnieks (1895—1979), kura 
20. gados izveidotais apgāds kopš 1931. gada bija 
pazīstams ar nosaukumu P. Mantnieka kartogrā-
fiskais institūts, bet Grāmattirdzniecības nozari — 
Edgars Ķiploks. 

Kādā 1942. gada sākumā tapušā iesniegumā 
Ķiploks detalizēti raksturoja situāciju grāmat-
niecībā. Viņaprāt, grāmatu izdošanu būtiski ka-
vēja spiestuvju noslogotība ar noteiktā termiņā 
veicamiem vācu armijas pasūtījumiem, iespied-
materiālu un iespiesto grāmatu pārvadāšanai ne-
pieciešamā transporta un kvalificētu tipogrāfiju 
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strādnieku trūkums. Tāpat arī iepriekšējās cen-
zūras prakse dažkārt vairākus mēnešus aizturēt 
iespiešanai sagatavotus manuskriptus. 30. gados 
pieredzētā latviešu grāmatniecības sadrumsta-
lotība un neskaidrās nākotnes izredzes lika Ķip-
lokam norādīt, ka Grāmattirdzniecības nozare 
«visiem spēkiem cīnās pret sīku izdevniecību at-
jaunošanos un pašreizējās konjunktūras izman-
totājiem no grāmatniecībai svešu personu puses, 
kam atsevišķos gadījumos laimējies no vācu ie-
stādēm dabūt atļaujas grāmatu izdošanai».3 Ne-
profesionāļu iesaistīšanās izdevējdarbībā gan ne-
bija tik viegli novēršama, jo, kā atmiņu grāmatā 
Zem Barbarosas šķēpa (1975) norāda pašpārvaldes 
Mākslas un sabiedrisko lietu departamenta di-
rektors un vienlaikus Zemes bibliotēkas direk-
tors Žanis Unāms (1902—1989), apgādu atļaujas 
vācu iestādes bija piešķīrušas arī kā kompensāci-
jas par sevišķiem nopelniem. Kaut arī nav šaubu 
par Žaņa Unāma informētību, negribas piekrist 
viņa vispārinājumam par situāciju grāmatu tirgū, 
kur, pēc Unāma ieskata, «dominēja agrāk sarak-
stīto darbu jauniespiedumi vai vācu literatūras 
tulkojumi» kroplā latviešu valodā, jo vācu ie- 
stādēm «interesēja tikai izdevumu politiskā puse, 
bet ne literārais vai valodnieciskais līmenis».4 To 
varētu attiecināt uz jaunpienācējiem, kuru iesais-
tīšanās izdevējdarbībā bija īslaicīga un galveno-
kārt komerciāli motivēta, bet tas būtu netaisni 
pret tiem izdevējiem, kuru prasīgums pret pašu 
izdoto grāmatu valodas kultūru un poligrāfisko 
kvalitāti bija vispārzināms. 

Pakāpeniski darbību atsāka Arvīds Mālītis, 
Miķelis Goppers (1908—1996, Zelta ābele), Hel-
mārs Rudzītis (1903—2001, Grāmatu draugs) un 
Kārlis Rasiņš (1886—1974, Literatūra). Drīzāk jau 
šodien grūti izskaidrojamas nejaušības dēļ izdo-
šanas atļaujas saņēma gan Lāčplēša kara ordeņa 
kavalieris, avīzes Tēvija izdevējs Ernests Kreišma-
nis (1890—1965), kādreizējais Rīgas pilsētas do-
mes sociāldemokrātu frakcijas loceklis Alfrēds 
Ūdris (1905—1982), gan pērkoņkrustiešus pārstā-
vošais kurpnieks Oto Pelle (1916—?), bet tā tika 
liegta vairākiem labi pazīstamiem apgādiem (Val-
ters un Rapa, Zemnieka domas u. c.). Bibliotekāru 
Jāni Alksni (1904—?) izdošanai mudināja pievēr-
sties viņa otrās sievas vācbaltietes kontakti va-
ras iestādēs, bet mantojuma tiesības uz mūžībā 
aizvadītās pirmās sievas tēva Valda Staburaga bēr-
niem Alksnis gan izmantoja tikai 40. gadu otrajā 
pusē, kad vairākas grāmatas viņš izdeva Altgar-
gē (Lejassaksijā). Pie apgādu koncesijām tika arī 
daži pašpārvaldes ierēdņi, piemēram, saimnie-
cības ģenerāldirektors Valdemārs Zāgars (1904—
1995), kas vadīja Saimniecības literatūras apgādu, bet 
pirmajos pēckara gados izdeva vairākas grāma-
tas Eslingenā, izmantojot pretenciozo nosauku-
mu Baltijas Apgāds. Arī Žanis Unāms izdeva Au-
gusta Saulieša stāstu izlasi Mazā pasaule (1942, 
1943), tomēr turpmākiem nodomiem, pēc paša 
Unāma versijas, šķēršļus lika viņa publiskā kri-

tika par vācu izdevniecību pārvaldes pieļautajām 
kļūdām. 

Bija arī tādi, kuriem nelabvēļu denunciācijas 
vai kādu citu iemeslu dēļ iespēja izdot tika lieg-
ta. Starp tiem ir arī literatūrkritiķis un tulkotājs 
Kārlis Freinbergs (1884—1967), kurš savas nerea-
lizētās izdošanas ieceres un arī atsevišķu tulko-
jumu publikāciju tapšanas detaļas ir fiksējis savā 
piezīmju grāmatā. Lietpratīgi komentēti tās frag-
menti ir atrodami Kārļa Freinberga meitas, teāt-
ra zinātnieces Silvijas Freinbergas grāmatas Un 
starp zvaigznēm mūsu senās sejas 4. daļā (2014), kas 
ir pētnieku vēl nepietiekami novērtēta latviešu li-
terārās dzīves un arī grāmatniecības procesu do-
kumentācija. 

Vēsturnieks Kārlis Kangeris ir detalizēti pētījis, 
kādi bija nacistu iestāžu patiesie mērķi, sekmē-
jot Vladislava Loča (1912—1984) apgāda darbību 
Daugavpilī. Taču, kā jau ne reizi vien, iespiesta-
jam vārdam ir varas neparedzēta rezonanse un 
turpinājums. Arī pēc kara Vācijā, kur Locis tur-
pināja izdot jau Latvijā aizsākto rakstu krājumu 
Olūts un joprojām iznākošo Tāvu zemes kalendaru.

Nozīmīgākie apgādi 
Starp apmēram 30 izdevējiem, kas no 1941. 

gada jūlija līdz 1944. gada rudenim darbojās Lat-
vijas teritorijā, bija diezgan izteikta lietpratēju 
dominante, un viņu apgādi grāmatu repertuāru 
šajos gados veidoja visjūtamāk arī kvantitatīvi. 
Bez jau minētās Latvju grāmatas, kuru vadīja Ed-
gars Ķiploks, ir jāmin Miķeļa Goppera Zelta ābele 
(90 grāmatas), Helmārs Rudzītis (59), Anša Gulb-
ja apgāds (41), Kārlis Rasiņš (38), Ernests Kreiš-
manis (37), viņa apgāda faktiskais vadītājs bija 
rakstnieks un žurnālists Oļģerts Liepiņš (1906—
1983), kā arī Jānis Kadilis (33) un Vladislavs Lo-
cis, kas grāmatu izdošanai pievērsies 30. gadu 
beigās (31 grāmata).

Latvju grāmata izdeva pārsvarā mācību litera-
tūru, kurā padomju laikā izmantotos izdevumus 
nomainīja neatkarības laika skolas grāmatas vai 
arī to jauni, dažkārt ar informāciju par Lielvāci-
ju papildināti iespiedumi. Taču tās apgādā pirmo 
reizi grāmatas veidolā nāca klajā arī Alfrēda Dzi-
ļuma romāns Saplēstā krūze (1942), Zinaīdas Laz-
das krājums Staru viesulis (1941) un Kārļa Skalbes 
pēdējā dzejas grāmata Klusuma melodijas (1941), 
Augusta Ģiezena latviskotās Homēra Odisejas 
pilns izdevums (1943). Arī Veronikas Strēlertes 
veidotā jaunākās oriģināldzejas antoloģija Likteņi 
(1942) un Arnolda Lūša sastādītā reliģiskās dze-
jas antoloģija Mūžība (1943). Ar Latvju grāmatas 
zīmi iznāca jau agrāk Latviešu folkloras krātu-
ves iniciētais Kārļa Strauberga pētījums Latviešu 
tautas paražas I (1944), toties vijolnieka un mūzi-
kas kritiķa Jūlija Sproģa Senie mūzikas instrumen-
ti un darba un godu dziesmu melodijas Latvijā dienas 
gaismu neieraudzīja, un ir saglabājušies tikai divi 
grāmatas korektūras eksemplāri Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu 
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krājumā un Latviešu folkloras krātuvē. 
Starp dažādu nozaru izdevumiem īpaši ir iz-

ceļamas grāmatrūpniecības, anatomiskās un ju-
ridiskās terminoloģijas vārdnīcas, kuru sagatavo-
šana parasti ir ilglaicīgs process un publicēšana 
nav ikdienišķa parādība. Būtiski papildinātā iz-
devumā atkārtoti iznāca profesora Jēkaba Prī-
maņa veidotā vārdnīca Nomina Anatomica (1944), 
kur apkopoti anatomijas termini latīņu, latviešu, 
vācu un krievu valodā. Aizsākta vēl Latvijas ne-
atkarības gados bija arī Valstspapīru spiestuves 
tipogrāfijas nodaļas vadītāja Anša Auziņa (1882—
1952) veidotā Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpnie-
cības vārdnīca (1942), kuru vēl mūsdienās ar in-
teresi pārlapo ne tikai poligrāfiskajā rūpniecībā 
strādājošie. Par vienu no pēdējiem Latvju grāma-
tas veikumiem kļuva 1944. gadā iznākušais rak-
stu krājums, kas veltīts Jāzepam Vītolam (1863—
1948). Komponista atraitne Annija Vītola vēlāk 
liecināja, ka drīz pēc tam «kuģos un uz bēgļu gal-
diem trimdas ostās bieži blakus Bībelei redzēja 
Vītola monogrāfiju».

Bibliofila apgāda mērogus šajā laikā pārauga 
Zelta ābele. Palielinājās Miķeļa Goppera izdoto 
grāmatu tirāžas, bet saglabājās ierasti nevaino-
jamais poligrāfiskais izpildījums. 30. gadu otra-
jā pusē tie bija 400—3000 eksemplāru, savukārt 
kara gadu izdevumu tirāžas svārstījās amplitūdā 
no 600 līdz 55 tūkstošiem eksemplāru (rekord-
lielā tirāžā divos metienos nāca klajā apgādam 
neraksturīgais, bet Miķelim Gopperam arī perso-
niski svarīgais krājums Baigais gads, 1942—1943).

Bibliogrāfs un Jāņa Misiņa bibliotēkas pārzinis 
Kārlis Egle (1887—1974) savās piezīmēs ir fiksē-
jis sarunu ar Miķeli Gopperu 1942. gada 9. de-
cembrī, kurā izdevējs viņam izklāsta savus nodo-
mus vairāk pievērsties latviešu literatūras klasiķu 
darbu apkopojumu izdošanai. Goppers jau vie-
nojies ar Elzu Stērsti par Edvarta Virzas Rakstu 
sagatavošanu, bet lūdz Egles padomu, kam uz-
ticēt Rūdolfa Blaumaņa un Jāņa Poruka Rakstu 
kārtošanu. Pēc sarunas Kārlis Egle dienasgrāma-
tā ieraksta: «Goppera uzņēmība un, galvenais, 
ļoti inteliģentā pieeja grāmatniecībai man patīk 
jau no laika gala, dažos gados viņš jau paveicis 
svarīgu izdošanas darbu, un tāpēc esmu ar prie-
ku gatavs piestrādāt pie šī apgāda.»5 Šajā pašā rei-
zē apņēmies sagatavot Antona Austriņa bērnības 
tēlojumu izlasi, Egle to arī paveica. Taču iespiest 
to neizdodas, un tas glabājas līdzās citiem Gop-
pera publicēšanai sagatavotajiem, bet neiespies-
tajiem manuskriptiem Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā.

Šajā laikā tika iespiestas grāmatas, kas nemaz 
nenonāca tirdzniecībā, bet tika nosūtītas cīnītā-
jiem austrumu frontē. Starp šādiem izdevumiem 
bija arī Zelta ābeles mazgrāmatiņu sērija Karavīra 
bibliotēka un ar Jāņa Plēpja kokgrebumiem ilustrē-
tie Edvarta Virzas Straumēni (1942). Kādreizējais 
kara ziņotājs Dzintars Sodums savā Blēžu romā-
nā 1943—44 atceras, ka pulka štābā tika saņem-

tas vairākas kastes ar Straumēniem. Tie, iespiesti uz 
zīdpapīra miniatūrā izmērā (10 x 7 cm), tikuši iz-
dalīti tikai pīpētājiem, taču Soduma alter ego dzej-
nieks Viesturs Vāvulis «tik ilgi stāv pie kastes, līdz 
viņam vienu iedod».6

Tulkojumi
Līdzīgi kā 30. gados, arī kara laikā Zelta ābe-

les apgādā iznāca virkne nozīmīgu tulkojumu. 
Tajā skaitā Veronikas Strēlertes latviskotie Ern-
sta Teodora Amadeja Hofmaņa (Hoffmann) Run-
ča Mura dzīves uzskati (1942) un Friča Dziesmas 
atdzejotā Rainera Marijas Rilkes (Rilke) lirika 
(1941). No Zelta ābeles izdotajiem tulkojumiem 
īpaši izceļama ir grāmata Alvas zaldātiņš un citas 
Andersena pasakas (1944). Žurnālists un rakstnieks 
Aleksandrs Liepa, kas bērnību bija pavadījis Dā-
nijā, pasakas pirmo reizi latviskojis no oriģināl-
valodas, nevis, kā tradicionāli līdz šim, izmanto-
jot vācu valodas starpniecību. Protams, arī ne visi 
Goppera iecerētie tulkojumi saņēma cenzūras 
atļauju. Piemēram, Elīnas Zālītes tulkoto igauņu 
rakstnieka Frīdeberta Tuglasa (Tuglas) Margināliju 
manuskriptu papildināja piezīme nicht kriegswich-
tig (nav karam svarīgs), un tas pievienojās citiem 
nepublicētajiem manuskriptiem.

Līdzīgi 20. gados iznākušajai Anša Gulbja iz-
devniecības sērijai Lettische Literatur Miķelis Gop-
pers izdeva vācu valodā Rūdolfa Blaumaņa, Jāņa 
Poruka, Viļa Plūdoņa un vairāku citu autoru dar-
bus. 1942. gada rudenī Vācu grāmattirgotāju bir-
žas savienības namā tika sarīkota plaša latviešu 
grāmatu skate, kuras iekārtošanā Gopperam pa-
līdzēja gleznotājs Valdemārs Tone un muzejnie-
ce Mērija Grīnberga. Izstādē bija skatāmas pa-
visam 18 latviešu apgādu 384 grāmatas, no tām 
134 Goppera izdotas. Tādēļ nav arī pārsteidzo-
ši, ka tieši Zelta ābeles apgādā nāca klajā izstādei 
pieskaņots rakstu krājums Das lettische Buch (Lat-
viešu grāmata), kas joprojām uzskatāms par vienu 
no veiksmīgākajiem mūsu grāmatniecības repre-
zentācijas izdevumiem. Interesanti, ka krājumā 
iekļauts arī poligrāfista Anša Auziņa raksts, kurš 
nedaudz atšķirīgā versijā jau 1940. gadā bija pub-
licēts izdevumā Kniga v Latvii (Grāmata Latvijā), 
kas tika iespiests saistībā ar tā paša gada maijā 
atklāto latviešu grāmatu izstādi Maskavā. 

Pārlūkojot latviski tulkotās daiļliteratūras klās-
tu, tajā nevar nepamanīt pastiprinātu pievērša-
nos vācu autoriem. Tomēr par godu latviešu iz-
devējiem jāteic, ka politiskās konjunktūras mesli 
tika maksāti visai reti. Salīdzinot ar igauņiem, 
kuru grāmatniecību noteica tā paša ģenerālko-
misariāta direktīvas un kuriem kara gados iznā-
ca tikai sešas tulkojumu grāmatas, latviski blakus 
prāvai vācu autoru grāmatu kopai ir nolieka-
mi arī septiņi somu rakstnieku un četri igauņu 
autoru romāni. Arī jau no agrākiem gadiem pa-
zīstamais Žila Verna Kapteiņa Granta bērnu latvis-
kojuma pārpublicējums un Arčibalda Džozefa 
Kronina romāns Zvaigznes raugās lejup. Interesan-
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Ilmārs Roze, (6.) Jānis 
Kadilis, (7.) Indriķis 
Zeberiņš. Trešajā rindā 
otrais no kreisās Kārlis 
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ti, ka Kronina romāns Valdemāra Kārkliņa tulko-
jumā vispirms iznāca Helmāra Rudzīša apgādā, 
bet pēc padomju karaspēka atkārtotās ienākša-
nas Rīgā 1944. gada rudenī — ar Valsts apgād-
niecību un poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes 
Daiļliteratūras apgāda zīmi.

Paradoksāli, bet tieši vācu iestāžu birokrātijas 
dēļ Kārļa Rasiņa apgādā iznāca tikai pirmais no 
paredzētajiem desmit Johana Volfganga Gētes 
(Goethe) rakstu sējumiem. Situācijā, kad Zelta ābe-
le izdeva Viļa Cedriņa atdzejotās Gētes Romas 
elēģijas (1941) un Austras Dāles latviskoto Gētes 
romānu Gara radinieki (1944), kā anahronisms 
skanēja vācu cenzora Zentai Mauriņai aizbild-
nieciski teiktais, ka latviešiem kā zemnieku tau-
tai Gēte nemaz neesot vajadzīgs: «Ja nu daži indi-
vīdi izrādītos tiktāl attīstīti un sajustu vajadzību 
Gēti lasīt, tad viņi pārvaldīšot arī vācu valodu.»7 
  
Grāmatu bads 

Ne tikai 1941. gada vasarā, bet arī vēlāk bija iz-
jūtams grāmatu deficīts. Helmārs Rudzītis 20. 
gadsimta 80. gados publicētajās atmiņās rakstīja: 
«Tikko parādījās jauna grāmata, sastājās gribētā-
ju rindas, un tās izbeidzās tikai tad, kad pēdē-
jais grāmatas eksemplārs bija izņemts no plauk-
tiem.»8 Labu grāmatu trūkums vēlāk kļuva tik 
akūts, ka Apgāda lietu pārvalde bija spiesta grā-
matu tirgotājiem atgādināt, ka bērniem un jau-

natnei domātās grāmatas drīkst pārdot vienī-
gi «frontes karavīriem, kas grib saviem bērniem 
pasniegt dāvanas, un vecākiem, kas pierāda, ka 
viņu bērniem ir dzimšanas diena». Savukārt tau-
tas bibliotēku krājumi, kas tika «attīrīti», izman-
tojot vairākus nacistu režīma laikā tapušus no 
apgrozības izņemamo grāmatu sarakstus, ar jau-
niem izdevumiem tika papildināti gausi. To defi-
cītu īpaši asi izjuta lauku bibliotēkas, kuras tik-
pat kā nesaņēma jaunās grāmatas, jo izdevēji tās 
nodeva grāmatnīcām, kas provinci neapkalpoja. 
Atkārtoti laucinieku lūgumi palīdzēt liecināja, 
ka Grāmattirdzniecības nozares noteiktā pari-
tāte grāmatu izplatīšanā starp Rīgu un laukiem 
netiek ievērota. Neretas pagasta valde ar skumju 
ironiju konstatēja, ka pie viņiem «vienīgā pērka-
mā grāmata ir Cianas gudro protokoli, kuru neviens 
nelasa».9

Publicēšanās iespējas
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku parti-

jas izdevumā Brīvība savulaik apgalvots, ka Žaņa 
Unāma iecelta komisija 1944. gadā kā politiski 
neuzticamus ir denuncējusi ģenerālkomisāram 
68 latviešu rakstniekus. Unāms nenoliedz, ka 
viņa vadītajā departamentā notikušas vairākas 
apspriedes par publicēšanās iespēju ierobežo-
šanu vai liegšanu 1940./1941. gada literārās dzī-
ves aktīvistiem. Tomēr, vairumam apspriežu da-
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lībnieku atsakoties no protokola parakstīšanas, 
tas nekur nav iesniegts un nav stājies spēkā. Tur-
pretim žurnāla Latvju Mēnešraksts (1942—1944) 
līdzstrādnieks, literatūrkritiķis Jānis Andrups 
ir pārliecināts, ka «vācu okupācijas vara (..) ne-
skopojās ar atļaujām dažiem kreisiem autoriem, 
lai pēc tam, kad šādi darbi bija izdoti, apgalvo-
tu, ka latviešu rakstnieku vairākums esot ko-
munistiski noskaņoti, un šo melīgo apgalvoju-
mu izlietotu par ieganstu tālākai grāmatu atļauju 
liegšanai».10 Šādu visai liberālu pieeju apstiprina 
arī fakti. Astoņus mēnešus nacistu ieslodzījumā 
pavadījušajam ķīmiķim Arvīdam Kalniņam iznā-
ca vairākas grāmatas par medniecību un koksnes 
ķīmiju latviešu, vācu un krievu valodā, piecus 
mēnešus ieslodzījumā pabijušais Rūdolfs Egle 
kopīgi ar Pāvilu Vīlipu veidoja Jāņa Kadiļa izdo-
to krājumu Vācu noveles meistari: romantiķi (1944), 
bet Latvju grāmatas apgādā iznāca austriešu rakst-
nieka Mirko Jeluziča (Jelusich) romāns Hannibals 
(1943) pazīstamā sociāldemokrātu politiķa Bru-
no Kalniņa tulkojumā. Publicēšanās ierobežoju-
mi šajā periodā nav absolutizējami, drīzāk seg-
vārdu vai pseidonīmu lietošanas motivācija ir vēl 
rūpīgāk pētāma. Galu galā, tikai 1990. gadā atklā-
jās, ka Zelta ābeles izdotās grāmatas Tētis karavīrs: 
vēstule no Volhovas (1943) autors ir nevis izdevu-
mā norādītā Milda Grīnfelde, bet gan Aleksandrs 
Čaks.

Ieceres un saglabātais 
Kara un okupācijas situācija daudzu autoru un 

izdevēju nodomiem piešķīra vēlamības formu. Arī 
Pieminekļu valdes priekšnieka Vernera Tepfera 
1942. gada pavasarī izlolotajai iecerei izdot sēriju 
Mākslas un kultūras monogrāfijas. No paredzētajām 
14 autoru 32 grāmatām11, starp kurām tika plā-
nota arī Jāņa Strauberga apcere par Rīgas pirm- 
iespiedēju Nikolausu Mollīnu, gan iznāca tikai 
dažas. Tajā skaitā Pieminekļu valdes darbinieka 
Pētera Ārenda grāmatas par karadarbības izpos-
tīto Melngalvju namu un Svētā Pētera baznīcu. 
Šim periodam raksturīgi paralēli izdevumi lat-
viešu un vācu valodā. Savukārt 1944. gada rude-
nī presē tika publicēta ziņa, ka komponista Jēka-
ba Graubiņa vadībā tiek gatavots daudzu autoru 
kopdarbs par latviešu dziesmusvētkiem trijos 
sējumos, tomēr apgāds Literatūra paguva publi-
cēt tikai vēsturnieka Aleksandra Jansona rediģē-
to Latviešu dziesmu svētku bibliogrāfijas materiālu. Ne 
vienmēr ir pamats bažām, ka atkārtotas padomju 
agresijas apstākļos būtu pilnībā iznīcināta 1944. 
gadā rudenī iespiesto grāmatu tirāža. Tas attiecas 
arī uz Helmāra Rudzīša atmiņās minēto Pasaules 
gada grāmatu, kas iznāca ekonomista Jāņa Bokal-
dera un ģeogrāfa Indriķa Sleiņa redakcijā, jo al-
manaha saglabājies eksemplārs ir atrodams Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā.   

Ar retiem izņēmumiem latviešu grāmatizdevēji 
20. gadsimta vidū nav centušies publiski aplieci-
nāt savu pilsonisko pārliecību. Tomēr 1944. gadā 

vairāki no viņiem (Jānis Grīns, Jānis Kadilis, Mi-
ķelis Goppers, Arvīds Mālītis un Pēteris Mant-
nieks) bija to Latvijas politiķu un kultūras dar-
binieku vidū, kas parakstīja Latvijas Centrālās 
padomes memorandu, paužot nepieciešamību 
atjaunot Latvijas Republikas suverenitāti. Līdzīgi 
kā šī perioda sākumā, apvienojoties izdevniecībā 
Latvju grāmata, arī 1944. gada rudenī pieci izdevēji 
(Kadilis, Ķiploks, Mālītis, Mantnieks un Rudzītis) 
saņēma tiesības apgādāt ar grāmatām leģionārus 
un bēgļu gaitās devušos latviešus. Ar Latviešu ap-
gādu kopas zīmi pirmajos pēckara gados Vācijā iz-
nāca vairāki izdevumi, tomēr jau pavisam drīz šo 
izdevēju ceļi šķīrās, un gana atšķirīga bija viņu 
turpmākā līdzdalība latviešu grāmatniecībā.

Grāmatniecība Latvijā nacistu okupācijas laikā 
pašlaik vairs netiek klaji noliegta vai noklusēta, 
kā tas bija padomju okupācijas pusgadsimtā. To-
mēr, šķiet, vēl nav pilnībā pārvarēta aizspriedu-
mainā tendence izvairīties no detalizētas šī pos-
ma grāmatu ražas analīzes. Tieši tā dod iespēju 
konstatēt, ka karadarbība un svešā vara nav ļāvu-
si pārtapt grāmatās daudziem oriģināldarbu un 
tulkojumu manuskriptiem un šajos gados ievē-
rojami sašaurinājusies Latvijas neatkarības laikā 
tik pierastā grāmatu klāsta tematiskā daudzvei-
dība. 

Kaut arī krietni ierobežotā apjomā, nacistu 
valdīšanas gados tomēr izdevās turpināt Latvi-
jas Republikas laika grāmatu izdošanas tradīcijas. 
Pēc Otrā pasaules kara beigām tās jau ārpus Lat-
vijas trimdā mēģināja uzturēt Miķelis Goppers, 
Helmārs Rudzītis un vairāki citi latviešu izdevē-
ji, kamēr Latvijā grāmatniecība no jauna tika pa-
kļauta visaptverošai ideoloģiskai kontrolei. Ê

1 A. Šņornieks. Draudzīgais aicinājums. Latvija, 1947. gada 
24. janvāris.
2 A. Dziļums. Pēdas rīta rasā. Rīga: Avots, 1991. 257.—258. 
lpp.
3 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk 
LVA), 828. f., 6. apr., 294. l., 104.—106. lp.
4 Ž. Unāms. Zem Barbarosas šķēpa: kara gadu pieredze, 
vērojumi, atmiņas. Grand Haven: Aka un Gauja, 1975. 159. 
lpp.
5 K. Egle. Piezīmes 1940—1942. LU Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēkas Retumi, K. Egles fonds 1072. 219. lpp.
6 D. Sodums. Kopoti raksti. 2. sēj.: Blēžu romāns. Rīga: Atēna, 
2002. 50. lpp.
7 Z. Mauriņa. Raksti. 3. sēj.: Dzelzs aizbīdņi lūst. Rīga: 
Daugava, 1998. 164. lpp.
8 H. Rudzītis. Manas dzīves dēkas. Rīga: Zinātne, 1997. 158. 
lpp.
9 LVA 946. f., 1. apr., 36. l., 7. lp. 
10 [J. Andrups]. Nepatīk pašam savi vārdi. Londonas Avīze, 
1956. gada 17. augusts. 
11 LVA 946. f., 1. apr., 38. l., 58. lp.
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vēsture

Boļševiku īstenotais 1917. gada oktobra ap-
vērsums kļuva par Krievijas Pilsoņu kara deto-
natoru, nolaupīja 10 miljonu cilvēku dzīvības un 
izvērtās par traģiski greizu pagriezienu vēstures 
krustcelēs. 

Baltās kustības aizsākums
Pēc šī apvērsuma uzreiz nebija skaidrs boļševi-

ku varas destruktīvais raksturs. Pagaidu valdības 
darbu pirms tam regulāri satricināja dažādas ko-
līzijas, tādēļ varas pāriešana vienas partijas rokās 
sabiedrībā neradīja lielu sašutumu, un atsevišķās 
sadursmes ātri vien tika noslāpētas. Tomēr jau 
novembrī Krievijas dienvidos, Donas kazaku ap-
gabalā, sāka veidoties tā dēvētās Baltās kustības 
aizsākumi ģenerāļa Mihaila Aleksejeva vadībā, 
kam vēlāk pievienojās ģenerālleitnants Antons 
Deņikins, bijušais Krievijas armijas virspavēl-
nieks Lavrs Korņilovs un citi. Cerībā ātri izveidot 
Brīvprātīgo armiju, kustības organizatori piesais-
tīja plašu virsnieku korpusu, kas 1917. gada no-
galē izauga līdz aptuveni 300 000 cilvēku. Tomēr 
1918. gada sākumā Brīvprātīgo armijā bija tikai 
4000 karavīru, ievērojamu daļu veidoja junkuri 
(karaskolu audzēkņi), bijušie studenti, skolnieki 
un cilvēki bez militārās pieredzes. Šo notikumu 
laikabiedrs, krievu rakstnieks Mihails Bulgakovs 
savā lugā Turbinu dienas zīmīgi raksturo tālaika si-
tuāciju ar galvenā varoņa Alekseja Turbina vār-
diem: «Es zinu, ka Rostovā ir tāpat kā Kijevā. Tur 

divizioni stāv bez munīcijas, junkuri bez zāba-
kiem, bet virsnieki sēž kafejnīcās.»

Tomēr Baltā kustība vērsās plašumā, un 1918. 
gada vasarā visā Krievijas impērijas teritorijā 
norisa Pilsoņu karš, kura apogeja tika sasniegta 
1919. gada otrajā pusē. Austrumos vērā ņemamu 
pretestību boļševikiem veidoja admirāļa Alek-
sandra Kolčaka bruņotie spēki, Maskavu apdrau-
dēja Deņikina Dienvidu Krievijas karaspēks, kas 
rudenī atradās no galvaspilsētas aptuveni 300 
km attālumā, Petrogradu — ģenerāļa Nikolaja 
Judeņiča Ziemeļrietumu armija un Igaunijas ar-
mijas daļas, kas Ziemeļu Palmīrai pietuvojās 30 
km attālumā — tik tuvu, ka binoklī bija saskatāms 
Svētā Īzaka katedrāles zelta kupols.1 Tomēr balto 
karavadoņu iecerēm nebija lemts piepildīties, un 
jau 1919. gada nogalē svaru kausi Krievijas Pilso-
ņu karā nosvērās par labu boļševikiem.

 
Balto kārts

Tā sauktajās «nacionālajās nomalēs» Krievijas 
Pilsoņu karš savijās ar reģionālajiem konfliktiem 
un cīņām par jaunu valstu izveidi. 1918. gada ok-
tobrī ar slepenu Vācijas karaspēka atbalstu Ples-
kavā sāka veidoties balto karaspēks, ko vēlāk 
nosauca par Krievijas Ziemeļrietumu armiju. Vā-
cijas militārā vadība nolēma izspēlēt «balto kār-
ti»: krievu virsnieku vadībā izveidot 50 000 vīru 
karaspēku, kas dotu triecienu Petrogradai un 
ieņemtu «revolūcijas šūpuli». Pēc tam, pieaugot 
brīvprātīgo skaitam, tā kopā ar citām balto armi-
jām gāztu komunistu diktatūru un izveidotu Vā-
cijai lojālu monarhistu valdību. 

Taču notikumi attīstījās citādi: Novembra re-
volūcijai Vācijā sekoja pamiers Rietumu frontē 
un vācu armijas atkāpšanās austrumos. Tādējādi 
balto karaspēks palika bez solītā atbalsta. Boļše-
viki lauza 1918. gada martā noslēgto Brestļitov-
skas miera līgumu ar Vāciju un sāka ofensīvu ar 
mērķi caur Baltiju «eksportēt revolūciju» uz Rie-
tumeiropu. Nespējot pretoties Sarkanās armijas 
pārspēkam, balto karaspēks no Pleskavas atkāpās 
uz Igauniju. Pulkveža Mihaila Afanasjeva vadītā 
karavīru grupa, kurā bija daži simti vīru, nonā-
ca Latvijā un jau dažas nedēļas pēc valsts prok-
lamēšanas kļuva par pirmo militāro vienību, kas 
iesaistījās bruņotajās sadursmēs ar Sarkano ar-
miju. Daļa šo karavīru 1918. gada nogalē iestājās 
Latvijas valdības dienestā, citi 1919. gada janvārī 
iestājās Baltijas landesvēra Liepājas brīvprātīgo 
strēlnieku vienībā, kuru komandēja kņazs Ana-
tols Līvens. Šī vienība piedalījās Kurzemes un Rī-
gas atbrīvošanā, bet jūlijā aptuveni 3000 cilvēku 
sastāvā devās uz Narvas fronti, kur tika iekļauta 
Ziemeļrietumu armijas rindās ieplānotajam ru-
dens karagājienam uz Petrogradu. Tas cieta ne-
veiksmi, un Ziemeļrietumu armija nonāca Igau-
nijas teritorijā, kur tika atbruņota un internēta. 
Līdz ar armiju Igaunijā ieplūda milzīgs skaits 
bēgļu, kas kopā ar karavīriem janvāra sākumā 
veidoja ap 50 000 cilvēku balto emigrantu ko-
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pienu. 1920. gada sākumā šāda plūsma iezīmējās 
arī Latvijā.

Lielākā baltās krievu virsniecības daļa emigrā-
cijā bija joprojām aktīvi boļševiku pretinieki un 
svešumā pievienojās pagrīdes organizācijām. Par 
pirmo pretboļševiku pagrīdes organizāciju Lat-
vijā, tiesa, importēto, kļuva galēji labējā monar-
histu organizācija ar nosaukumu Uzticīgo savienī-
ba. 

Uzticīgo savienība — monarhisti un 
virsnieki

Uzticīgo savienības (Союз верных) pirmsāku-
mi meklējami 1905. gada notikumos Krievijā, 
kad monarhija bija spiesta piekāpties, pasludi-
not dažas politiskās reformas. Tomēr jau 1905. 
gada nogalē izveidojās vairākas monarhistu or-
ganizācijas, kas vēlāk pārauga tā sauktajā meln-
simtnieku kustībā. To ideoloģija balstījās formulā 
«pareizticība, patvaldība, tautiskums», lielākoties 
tās atbalstīja krievu radikālo nacionālismu un 
konservatīvismu, kas ietvēra arī naidīgumu pret 
revolūciju, «ebreju jautājumu». Pēc 1917. gada 
Februāra revolūcijas visas monarhiskās kustības 
organizācijas tika likvidētas un to līderi darbo-
jās nelegāli. 

Uzticīgo savienībai dažkārt piedēvē vadošo 
lomu Krievijas Ziemeļrietumu armijas izveidē, 
kas tomēr ir pārspīlējums. Pēc tās sagrāves daļa 
dalībnieku palika Igaunijā, daļa pārcēlās uz So-
miju, Latviju, Poliju, Vāciju un citām valstīm.

Uzticīgo savienības mērķis bija padomju va-
ras gāšana un leģitīmas monarhijas atjaunošana 
Krievijā. Savienības dalībniekiem vajadzēja sle-
peni iefiltrēties padomju un ārzemju valstu val-
dībās un armijas struktūrās. Organizācijas darbī-
ba bija konspirēta, katram dalībniekam tika dots 
segvārds, piešķirtas paroles, savukārt korespon-
dencei bija jābūt šifrētai.

Latvijā Uzticīgo savienība sāka darboties 1920. 
gada pavasarī, kad no Igaunijas ieradās pulkve-
dis Vasilijs Sergejevs, organizācijas militārās no-
daļas vadītājs. Maijā pieredzējušais kara inženie-
ris iestājās dienestā Latvijas armijas Tehniskajā 
pārvaldē, kur pildīja Veco pozīciju nojaukšanas 
un tehnisko kara materiālu savākšanas komisijas 
priekšsēdētāja pienākumus. Par spīti necilajam 
amatam, pulkvedis Sergejevs nospēlēja vērā ņe-
mamu lomu ne tikai Latvijas, bet plašākā starp-
tautiskā militāri politiskā kontekstā.

Pilsoņu kara revanša plāns
1919. gada sākumā starp Poliju un Padom-

ju Krieviju izcēlās karš, kas lielākoties bija veik-
smīgs Polijai, jo Sarkanā armija bija aizņemta 
kaujās Krievijas Pilsoņu kara frontēs. 1920. gada 
sākumā kļuva skaidrs, ka tieši Polijas virziens 
kļūs par noteicošo Padomju Krievijas militāra-
jā plānošanā, jo Polijas iekarošana vērtu ceļu uz 
Rietumeiropu un ļautu aktualizēt 1919. gadā fias-
co piedzīvojušo revolūcijas eksporta ideju. Sa-

vukārt arī Polijas militārā vadība sāka veiksmīgu 
ofensīvu, iekarojot plašu teritoriju Baltkrievi-
jā un Ukrainā. Krievijas Baltās pretošanās kus-
tības centrs 1920. gada pavasarī atradās Krimā, 
kur tika izveidota Krievu armija ģenerālleitnanta 
Pjotra Vrangeļa vadībā.

Polijas valsts galva un armijas virspavēlnieks 
Juzefs Pilsudskis nejuta simpātijas pret Balto 
kustību, uzskatot tās vadītājus par «vienotās un 
nedalāmās» Krievijas idejas atbalstītājiem, kas 
apdraud Polijas suverenitāti. Tomēr viņš saprata, 
ka izšķirošās kaujas par Polijas valsti vēl ir priek-
šā, tādēļ gribēja izmantot iespēju paplašināt Poli-
jas armiju ar tām krievu karaspēka daļām, kurās 
bija nesamierināmi boļševiku ienaidnieki. 

1920. gada sākumā Pilsudskis sazinājās ar savu 
paziņu Borisu Savinkovu, leģendāru revolucio-
nāru un publicistu, Krievijas sociālistu revolu-
cionāru (eseru) partijas kaujas sekcijas vadītāju, 
kurš 20. gadsimta sākumā bija īstenojis vairākus 
atentātus pret augstām Krievijas amatpersonām. 
Savinkovs cīņai pret boļševikiem 1918. gadā bija 
izveidojis Dzimtenes un brīvības aizsardzības sa-
vienību (Союз защиты родины и свободы), tās vadī-
bā darbojās latviešu pulkveži Frīdrihs Briedis un 
Kārlis Goppers. 1918. gada vasarā šī organizāci-
ja iniciēja sacelšanos vairākās Krievijas pilsētās, 
diemžēl neveiksmīgi.  

Pilsudskis meklēja Savinkovā sabiedroto, lai 
organizētu tādu krievu armiju un nākotnes val-
dību, kas neapdraudētu Polijas neatkarību. Bo-
riss Savinkovs ļoti labi derēja šādai lomai, jo bija 
kreisāks un teorētiski tautai tuvāks nekā «vieno-
tās un nedalāmās» ideju atbalstošie balto virsnie-
ki. Kopā ar krievu rakstnieku un politiķi Dmit-
riju Filosofovu viņi iezīmēja tā saukto Trešās 
Krievijas ideju: pēc boļševiku sakāves izveidot 
valsti, kas nebūtu nedz «balta», nedz «sarkana», 
bet demokrātiska, atzītu jauno valstu neatkarību 
un cieši sadarbotos ar Poliju (vai Pilsudska loloto 
federāciju) ekonomiskajā jomā.

Lielas cerības karaspēka veidošanā Savinkovs 
lika uz pieredzējušajiem Ziemeļrietumu armijas 
kadriem Igaunijā un Latvijā. Tie tobrīd piedzī-
voja lielas grūtības. Bēgļu statusu, kas garantēja 
humānās palīdzības saņemšanu, Igaunijā viņiem 
piešķīra tikai 1920. gada otrajā pusē, turklāt īpa-
šu sašutumu radīja daļēji pamatotās baumas par 
balto virsnieku piespiedu izdošanu padomju pu-
sei. 

Latvijas armijā situācija bija citāda, jo virspa-
vēlnieka štāba priekšnieka amatā bija ģenerālis 
Pēteris Radziņš, kas simpatizēja baltajiem virs-
niekiem un palīdzēja tiem iestāties Latvijas armi-
jā. Starp viņiem bija arī iepriekš minētais pārlie-
cinātais monarhists pulkvedis Vasilijs Sergejevs. 
Acīmredzot ar Latviju viņš saistīja ilgtermiņa 
cerības, jo dienesta gaitas aprakstā (personiska-
jā lietā) raksturots kā lojāls, demokrātiski noska-
ņots virsnieks, kurš veiksmīgi mācās latviešu va-
lodu un prot rakstīt latviski.
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Uzzinājis par Borisa Savinkova darbību Poli-
jā, Sergejevs sazinājās ar viņu un pauda ideju, ka 
Latvija spētu kļūt par izcilu placdarmu ofensī-
vai pret boļševikiem. Būtu nepieciešams izveidot 
balto fronti, iespējams, pat vairāku armiju skaitā, 
ar netiešu Latvijas armijas atbalstu (sic!), tādējā-
di kļūstot par poļu pretpadomju frontes kreiso 
flangu. Pēc Sergejeva atzinuma, latviešu militārā 
pavēlniecība šādu iespēju nenoraidot. Tajā pašā 
laikā pulkvedis apzinājās, ka tik vērienīgam pro-
jektam nepieciešami pārbaudīti un zināmi ko-
mandieri, un Savinkovam ieteica vācbaltiešu iz-
celsmes ģenerālleitnantu grāfu Alekseju Frīdrihu 
Leonīdu fon Pālenu.

Pretboļševiku frontes izveide Latvijā  
Dzimis 1874. gadā Kaucmindē, ievērojamā vāc-

baltiešu muižnieku ģimenē, Aleksejs fon Pālens 
sākotnēji dienēja prestižajā impērijas kavalērijas 
leibgvardes pulkā un 1906. gadā soda ekspedī-
cijas sastāvā piedalījās nemieru apspiešanā Vid-
zemē. 1917. gada vasarā fon Pālens kopā ar savu 
dienesta biedru, vēlāko Baltās kustības vadoni 
Pjotru Vrangeli piedalījās pretpadomju pagrīdes 
virsnieku organizācijas veidošanā Petrogradā. Pēc 
Krievijas armijas izjukšanas fon Pālens atgriezās 
Latvijā un 1919. gada janvārī Liepājā tika iecelts 
par sava brālēna kņaza Anatola Līvena formētās 
Liepājas brīvprātīgo strēlnieku vienības koman-

dieri. Nesaskaņu dēļ viņš tomēr atteicās no ama-
ta un devās uz Igauniju, kur iestājās Ziemeļrie-
tumu armijā. Viņš guva ievērojamus panākumus 
kaujās un tika paaugstināts par ģenerālleitnantu, 
bet pēc neveiksmīgā Petrogradas karagājiena va-
dīja armijas likvidācijas komisiju. 1920. gada jū-
nijā fon Pālens nelegāli atgriezās Latvijā, uz brīdi 
tikai aizturēts, bet pēc atbrīvošanas kļuva par Va-
silija Sergejeva iecerētā karaspēka veidošanas va-
dītāju, faktiskā vadītāja lomu pildot Sergejevam.

Pulkvedis Vasilijs Sergejevs Latvijas armijā ap-
zināja bijušos baltos un Baltijas landesvēra virs-
niekus, noskaidroja viņu politiskos uzskatus un 
viņam noderīgos reģistrēja kā potenciālus balto 
karaspēka dalībniekus. Viņš apmeklēja arī gūs-
tekņu nometni Valmierā, kur uzturējās bijušie 
Bermonta Rietumu brīvprātīgo armijas karagūs-
tekņi. Spriežot pēc Sergejeva ziņojumiem, kas sa-
glabājušies Latvijas Valsts vēstures arhīvā, dau-
dzi bijuši atsaucīgi, tomēr, visticamāk, tāpēc, ka 
pulkvedis solījis iekārtot viņus Latvijas armijā, 
policijā un pat pretizlūkošanas dienestā.

Lai iegūtu finanšu līdzekļus nelegālā karaspē-
ka formēšanai un nodrošinātos ar diplomātisko 
atbalstu, Sergejevs un fon Pālens izvērta plašu 
saraksti ar Savinkovu un krievu diplomātiem un 
virsniekiem Rietumos. Tās mērķis bija pārliecināt 
visus iespējamos sabiedrotos par pretboļševiku 
frontes izveidi Latvijā. Sarakstē apgalvots: Latvi-
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jas valdība apzinās, ka pēc Vrangeļa armijas sa-
kāves dienvidos boļševiki vērsīsies pret Latviju, 
tāpēc valdība pozitīvi vērtējot ne tikai šādas fron-
tes izveidi, bet pat uzbrukumu Padomju Krievijai 
(sic!), ja vien to atbalstītu citas valstis. Fon Pālens 
apliecināja, ka «neviens latviešu karavīrs frontē 
neiznāks», pietiktu ar Latvijas armijas materiālo 
atbalstu. Viņš apgalvoja, ka esot izdots slepens 
Latvijas armijas virspavēlniecības rīkojums sa-
vās rindās pieņemt visus Ziemeļrietumu armijas 
karavīrus, nodrošinot tiem iztiku un ekipējumu. 
Pēc vēstuļu autoru aplēsēm, viņi īsā laikā varētu 
sapulcināt 15 000—20 000 vīru lielu karaspēku, 
kas bija nepamatots pārspīlējums. 

Polijas faktors 
Situācija noskaidrojās 1920. gada jūlijā saistī-

bā ar notikumiem Polijas un padomju Krievijas 
kara frontē. Aprīlī veiksmīgi sāktais Polijas ar-
mijas un Ukrainas Tautas Republikas karaspēka 
uzbrukums tika apturēts, un Sarkanā armija de-
vās pretuzbrukumā. Stāvoklim pasliktinoties, ak-
tualizējās Polijas armijas ģenerālštāba sadarbības 
projekts ar Krievu politisko komiteju Parīzē, un 
3. jūlijā sākās krievu karaspēka formēšana Polijas 
armijas pakļautībā, bet krievu virsnieku vadībā. 
Jūlija beigās kļuva skaidrs, ka plāni par pretboļše-
visma militāro fronti Latvijā ir izgāzušies. Vran-
geļa pārstāvis Berlīnē tā vietā mudināja organizēt 
karavīru nosūtīšanu caur Serbiju uz Krimu, uz-
ņemoties nodrošināt šīs misijas finansējumu caur 
Stokholmas bankām. 

Uz karaspēka formēšanu Latvijā lielas cerības 
lika Krievu politiskā komiteja Varšavā, lai to ie-
spējami ātri iesaistītu kaujās Polijā, jo tas bija mi-
litāri izdevīgāk.

28. jūlijā Rīgā starp fon Pālenu un Krievu poli-
tiskās komitejas pārstāvjiem tika noslēgts līgums 
par karavīru vervēšanu un nosūtīšanu formēja-
mam karaspēkam Polijā. Projektu finansēja Krie-
vu politiskā komiteja par poļu līdzekļiem. Ieceres 
veicināšanai Latviju un Igauniju regulāri apmek-
lēja žurnālists un šīs komitejas pārstāvis Alek-
sandrs Dikhofs-Derentāls, Savinkova cīņubiedrs, 
abi kopā savulaik īstenoja Krievijas slepenpoli-
cijas aģenta, bēdīgi slavenā 1905. gada 9. janvā-
ra Asiņainās svētdienas strādnieku demonstrā-
cijas iedvesmotāja Georgija Gapona slepkavību. 
Latvijā un Igaunijā Derentāls noīrēja transportu 
brīvprātīgo un viņu ģimeņu transportēšanai uz 
Poliju, kā arī tikās ar ģenerāli Pēteri Radziņu un 
Latvijas politiķiem.

Polijas armijas ģenerālštābs tomēr pilnībā ne-
uzticējās balto karaspēkam, turot tā vadību aiz-
domās par šovinistiskiem, monarhiskiem un re-
akcionāriem uzskatiem. 1920. gada septembra 
sākumā krievu karaspēks Polijā sasniedza 25 000 
vīru kopskaitu (tika ieskaitīti arī karagūstekņi un 
atsevišķas militārās vienības), un 28. septembrī 
to nosauca par 3. Krievu armiju. Sergejeva un fon 
Pālena darbībai ar Savinkova starpniecību pie-

šķīra deviņus miljonus poļu marku, kas veicināja 
brīvprātīgo nosūtīšanu uz Poliju gan ar kuģiem, 
gan ešelonos pa dzelzceļu. 

Detonators starpvalstu attiecībās
1920. gada 11. augustā Latvijas Republika un 

Padomju Krievija noslēdza miera līgumu, kas 
aizliedza vervēt karavīrus boļševikiem naidīgai 
armijai Latvijas teritorijā. Latvijas puse to ievē-
roja daļēji. Septembra beigās, šķērsojot Latvijas 
robežu, aizturēja Aleksandru Dikhofu-Deren-
tālu, pie kura atrada Borisam Savinkovam adre-
sētu vēstuli. Derentāls rakstīja, ka praktiski esot 
panācis vienošanos par Latvijas un Igaunijas ofi-
ciālu atbalstu «krievu lietai» ar Latvijas Ministru 
prezidentu Kārli Ulmani, ārlietu ministru Zig-
frīdu Annu Meierovicu un viņa vietnieku Her-
mani Albatu. Robežsardzes dienesta priekšnieks 
11. oktobrī ar šo vēstuli iepazīstināja ģenerāli 
Radziņu, kurš izsauca Sergejevu un sašutis pie-
prasīja paskaidrojumus. Sergejevs nekavējoties 
nosūtīja Derentālam atbildes vēstuli, kurā pare-
dzēja «krievu lietas» pilnīgu izgāšanos, ja šī in-
formācija nonāks sociāldemokrātu rokās. Pare-
ģojums piepildījās: pavisam drīz vēstules saturs 
tika izklāstīts Latvijas kreisajā presē, un sociāl-
demokrāti nekavējās sacelt politisko skandālu.

Oktobra beigās laikrakstos publicēja Meiero-
vica atbildi, kurā viņš noliedza Derentāla tikša-
nos ar Ulmani, atzīmējot, ka pats ticies ar viņu 
kā ar žurnālistu, taču sarunā nav apspriesta poli-
tiska vienošanās. To pašu privātā sarunā ar kādu 
Francijas diplomātu apgalvoja arī ministra viet-
nieks. Meierovics paskaidroja, ka valdība liedz 
jebkādu dalību balto karaspēka formēšanai Lat-
vijā, taču noklusēja, ka valdība bija informēta 
par karavīru vervēšanu un nosūtīšanu uz Poli-
ju. Derentāla vēstulē bija minēts arī ģenerāļa Ra-
dziņa atbalsts: tas kļuva publiski zināms un tika 
nosodīts, neraugoties uz Radziņa teikto, ka viņa 
simpātijas pret balto kustību nenozīmē valsts vai 
armijas atbalstu tās centieniem. 

Lieta ieguva arvien plašāku rezonansi, ko sti-
mulēja padomju puse, lai izdarītu spiedienu uz 
Latvijas valdību un izjauktu Baltijas diplomā-
tiskās un militārās alianses veidošanu ar Poliju. 
Padomju Krievijas pilnvarotais pārstāvis Lat-
vijā Jakovs Gaņeckis lika saprast, ka var būt arī 
ekonomiskas sekas. Protams, viņš «piemirsa», ka 
1920. gada rudenī Latvijā bija notverti vairāki 
padomju spiegi un atklāts vesels aģentūras tīkls, 
turklāt ar baltiem diegiem bija šūts Latvijas Ko-
munistiskās partijas finansējuma avots, tā pēdas 
veda tieši uz padomju vēstniecību.

Gaņeckis cieši sadarbojās ar LSDSP aprindām 
tuviem pagrīdes komunistiem, kas oficiāli ap-
stiprināja un izplatīja informāciju, ka balto ka-
raspēka vervēšana norisinājusies ar Latvijas val-
dības atbalstu. Faktiski Latvijas sociāldemokrāti 
kļuva par ieroci padomju rokās — LSDSP padzi-
ļināja krīzi, centās gāzt Ulmaņa valdību un at-
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Tekstā minētās 
personas 
Mihails Afanasjevs 
(Михаил 
Александрович 
Афанасьев, 1884—1941)
Mihails Aleksejevs 
(Михаил Васильевич 
Алексеев, 1857—1918)
Frīdrihs Briedis (1888—
1918)
Antons Deņikins (Антон 
Иванович Деникин, 
1872—1947)
Aleksandrs Dikhofs-
Derentāls (Александр 
Аркадьевич Дикгоф-
Деренталь, 1885—1939)
Kārlis Goppers (1876—
1941)
Nikolajs Judeņičs 
(Николай Николаевич 
Юденич, 1862—1933)
Aleksandrs Kolčaks 
(Александр 
Васильевич Колчак, 
1874—1920)
Anatols Līvens (Anatol 
Leonid von Lieven, 
1872—1937)
Pēteris Radziņš (1880—
1930)
Boriss Savinkovs (Борис 
Викторович Савинков, 
1879—1925)
Vasilijs Sergejevs 
(Василий Васильевич 
Сергеев, 1877—?)
Pjotrs Vrangelis (Пётр 
Николаевич Врангель, 
1878—1928)

vaļināt no armijas padomju pusei nepieņemamo 
ģenerāli Radziņu. Lai to panāktu, 1920. gada 4. 
novembrī sasauca Satversmes sapulces ārkārtas 
sēdi, taču sociāldemokrātu apmelojumi bija tik 
klaji safabricēti, ka vairākums tos neatbalstīja un 
valdības krišana tika novērsta. 

Analizējot sociāldemokrātu darbību krīzes 
laikā, Rīgas krievu liberālais laikraksts Сегодня 
rakstā ar nosaukumu Netalantīgajiem atmaskotā-
jiem atzīmēja tiem «piemītošo vajāšanas māniju 
un vēlmi par visām varēm sagādāt prieku vietē-
jām padomju aprindām, iedzenot ķīli valsts or-
ganisma sāpošajās vietās, liekot paklupt valsts 
vadītājiem».2 Vēsturnieks Aivars Stranga trāpī-
gi raksturojis epopejas iznākumu: «Latvijai tas 
atstāja nelāgu mantojumu: pilsonisko partiju 
aizdomīgumu pret sociāldemokrātiem, politis-
kās policijas naidīgumu pret viņiem.»3 Padomju 
sadarbības alkas ar Latvijas sociāldemokrātiem 
noplaka, kad kļuva skaidrs, ka Ulmaņa valdība 
noturēsies, turklāt novembra beigās Krimu at-
stāja lielākā Vrangeļa armijas daļa, pavisam vai-
rāk nekā 140 000 cilvēku, civilos bēgļus ieskai-
tot. 

Sociāldemokrātiem tomēr izdevās panākt «tī-
rīšanu» armijā, kuras rezultātā Pēteris Radziņš 
bija spiests atkāpties no amata. Lai radītu aso-
ciācijas ar bermontiādi, sociāldemokrātu tab-
loīdos šī krīze tika nodēvēta par «vrangeliādi». 
Sociāldemokrātiem bija izdevīgi izmantot boļše-
viku propagandas kultivēto asinskārā Vrangeļa — 
«melnā barona» — tēlu, kaut gan Vrangeļa valdī-
ba bija viena no liberālākajām Krievijā Pilsoņu 
kara laikā. Latvijā brīvprātīgo vervēšana turklāt 
norisinājās Krievu politiskās komitejas vadībā, 
tādēļ šī krīze drīzāk būtu saucama par «savin-
koviādi». 

Atlaišanas armijā skāra vairākus bijušos balto 
virsniekus, arī pulkvedi Vasiliju Sergejevu, 1920. 
gada 22. oktobrī viņu apcietināja. Pēc neilga laika 
Sergejevu atbrīvoja, viņš atstāja Latviju un 1921. 
gadā Vācijā kļuva par Uzticīgo savienības Latvi-
jas filiāles pārstāvi. Uzticīgo savienības darbība 
Latvijā līdz ar to faktiski beidzās, tās dalībnie-
ki iesaistījās citās balto organizācijās, kas sadar-
bojās ar Polijas, Francijas un, iespējams, arī citu 
Eiropas valstu izlūkdienestiem, kā arī «zaļajiem» 
padomju Krievijas un Baltkrievijas teritorijā. 

Laikā, kad Latvijā norisinājās ar balto kara-
spēka veidošanu saistītās politiskās kaislības, 
vervēšanas misija Rīgā, kurā bija pieteikušies ap 
350 cilvēkiem, sen jau bija beigusies. Fon Pālens 
1920. gada 1. oktobrī kopā ar pēdējā ešelona ka-
ravīriem ieradās Polijā, kur kaujas gatavībā bija 
ap 4000 vīru. Taču paredzētā kopējā karadarbība 
pret padomju spēkiem nenotika. 1920. gada 12. 
oktobrī starp Padomju Krieviju un Poliju Rīgā 
tika parakstīts pamiers, kas paredzēja balto ar-
mijas evakuāciju no Polijas 24 stundu laikā. Tās 
vietā Krievu politiskā komiteja un 3. Krievu ar-
mijas virspavēlniecība veica izmisīgu ofensīvu. 

Tas beidzās ar sakāvi un atkāpšanos uz Poliju, 
kur pēdējais balto karaspēks tika atbruņots un 
1921. gada janvārī likvidēts. Fon Pālens nolēma 
pielikt punktu savai militārajai un politiskajai 
karjerai, atgriezās Latvijā un 1938. gadā nomira.
 
Pretboļševiku kustība — starptautiska

1920. gada nogale iezīmēja Pirmā pasaules 
kara iniciētās Eiropas pārdales beigas un sakrita 
ar Krievijas Pilsoņu kara aktīvās fāzes noslēgu-
mu. Taču emigrācijā jaunajās valstīs nonākušie 
1,5—2 miljoni cilvēku neuzskatīja, ka balto un 
sarkano konfrontācijai ir pielikts punkts. Viņu 
uztverē cīņai bija jāturpinās — ar vai bez Rie-
tumu valstu palīdzības. Šādu pārliecību uztu-
rēja emigrācijā nonākušie izcilie krievu intelek- 
  tuāļi un garīdzniecības pārstāvji, attīstot izde-
vējdarbību, izglītības sistēmu un rosīgu sociālo 
aktivitāti. To pastiprināja liels ar militāro jomu 
saistīto emigrantu īpatsvars, kuri saglabāja teo-
rētisku gatavību revanšam. Tā izveidojās krievu 
nacionālās pretestības ideoloģija, kas sniedzās 
no militārās intervences un terorisma plāniem 
līdz krievu kultūras, nacionālās identitātes, ga-
rīgo vērtību saglabāšanai un attīstībai trimdā. 
Starpkaru periodā šī ideoloģija dominēja starp-
tautiskajā pretboļševiku kustībā visās valstīs 
ar ievērojamu krievu iedzīvotāju īpatsvaru, arī 
Latvijas Republikā.

Tas nozīmēja Krievijas Pilsoņu kara turpinā-
jumu citā veidā un mērogā, saglabājot galveno 
mērķi — boļševiku režīma gāšanu Krievijā. Lat-
vijas ģeogrāfiskais stāvoklis, baltās emigrāci-
jas faktors un emigrantu sadarbība ar ārzemju 
diplomātiem un izlūkdienestiem radīja stabilus 
priekšnoteikumus starptautiskās pretboļševiku 
kustības attīstībai — dažādās pagrīdes formās un 
arī puslegālu organizāciju veidā tā darbojās Lat-
vijā līdz pat 20. gadsimta 40. gadu vidum. 

Krievu emigrantu sabiedrību bieži apsūdzēja 
monarhismā, taču ilgas pēc zaudētās dzimtenes, 
tās kultūras un garīguma, arī pēc boļševiku iznī-
cinātā Krievijas valstiskuma bija kas vairāk par 
tai piedēvētajām stūrgalvīgajām alkām pēc mo-
narhijas un impērijas atjaunošanas. Ê

1 A. Куприн. Купол св. Исаакия Долматского. Рига: 

Литература, 1928.
2 Безталантным разоблачителям. Сегодня. 3.11.1920. 
С. 1.
3 A. Stranga. Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 
1920. gada. 11. augustā. Rīga: Fonds Latvijas vēsture, 2000. 
90. lpp.

Andrejs Gusačenkovēsture Cerībās uz revanšu
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pārdomas

Pēdējos mēnešos pieredzētais atgādina, ka ne-
viens lietu un esības izkārtojums nav mūžīgs un 
iepriekš neiedomājamas pārmaiņas var notikt spēji 
un strauji. 

Pasaules apstāšanās un jaunā laikmeta teorētis-
kās modulācijas vedināja uz šādu iedomu: sociālo 
tīklu reibonis ir rimies, un tie palikuši tikai kā teh-
nisks savstarpējās saziņas līdzeklis atsevišķām in-
terešu un draugu grupām vai profesionālajām ko-
pām. Šīs saziņas platformas arī vairs neuzskata par 
to, kas tās nekad nav bijušas, — par medijiem vai to 
aizstājējiem. Pēc pamatīga haosa posma, kad bez-
gala dažāda satura radītāji juku jukām bija samesti 
kopā un cīnījās par mūsu uzmanību un prātu, in-
formācijas veidotāji un nesēji izkārtojušies vese-
lajam saprātam uztveramā kompozīcijā: sociālos 
tīklus uzlūko kā cilvēku privātās un profesionālās 
sfēras daļu, savukārt profesionālie mediji ir kopīga 
visas sabiedrības dzīves daļa, kas spēj uzturēt aug-
stu satura standartu un demokrātijas kvalitāti. 

Mediju situācija Latvijā liek uzdot jautājumu 
— vai teorētiskajā nākotnē, kad sociālie mediji, 
cerams, iegūs savu īsto vietu, maz būs, pie kā at-
griezties. Kvalitatīvs laikraksts, žurnāls vai portāls 
nerodas vienā dienā, pat mēnesī izdosies radīt tikai 
pirmās aprises ar nosacījumu, ja to darīs talantīgi, 
izglītoti un pieredzes bagāti žurnālisti un redakto-
ri. Diemžēl tādu Latvijas mediju vidē ir maz, nu jau 
bīstami maz. 

Vai šajā ainā būs vieta arī kultūras medijiem? 
Jau pašlaik tos neietver nevienā sistēmā — tie ne-
skaitās piederīgi nedz nacionālā līmeņa, nedz re-
ģionālajiem medijiem, tos diskusijās un runās 
nepiemin ne amatpersonas, ne mediju organizā-
ciju pārstāvji. Izņēmums ir Valsts prezidents, kura 
kolēģi politikā diemžēl neizprot kultūras mediju 
nozīmi sabiedrībā tikpat skaidri kā viņš. Savukārt 
Kultūras ministrijā ierēdņi tos gadiem dēvē par 
nozares vai nišas medijiem, lai gan drukātos kul-
tūras izdevumus un portālus vismaz fragmentā-
ri lasa ievērojami plašāka sabiedrības daļa. Un tie 
nav aktieru, mūziķu, mākslinieku vai rakstnieku 
pašspoguļošanās izdevumi jeb hobijžurnāli «zvē-
riņiem par zvēriņiem».

Politiskā līmenī Latvijas kultūras medijus peri-
fērijā nostūmusi nespēja adekvāti novērtēt mediju 
nozīmi sabiedrībai. Neizpratne par to, ka sabiedrī-

bas cilvēcisko iezīmju dēļ kvantitatīvais parasti nav 
sinonīms kvalitatīvajam un ka kultūras mediju ga-
dījumā svarīga nav milzu izplatība vai klikšķu dau-
dzums, bet gan satura kvalitāte, jau 30 atjaunotās 
valsts pastāvēšanas gadus izpaužas neadekvātā fi-
nansējumā. Un izdevumu pastāvēšana pārvēršas 
nemitīgā, enerģiju iznīcinošā izdzīvošanas spēlē.

Pirmās atklātās vēstules par Latvijas Republi-
kas greizo kultūrpolitiku intelektuāļi publicēja jau 
1990. gada nogalē. Atšķirībā no Lietuvas un Igau-
nijas Latvijā padomju okupācijas laikā iekoptajiem 
latviešu kultūras izdevumiem 90. gados pēctecība 
no valsts puses netika nodrošināta, un tie aizgā-
ja pa burbuli. Vienīgais, kas šķērsoja 21. gadsimta 
slieksni, bija literārais žurnāls Karogs, taču arī tas 
jau pasen iznīcis.  

Un, starp citu, vai nozīme nebija arī apstāklim, 
ka šāda veida izdevumiem ar laiku vairs nebija re-
dakcijas telpu un no tām izrietošās redakciju dzī-
ves? Greznība taču, vai ne? Tomēr patiesībā tā vei-
dojās saskarsmes kultūra, kurā plauka interese par 
veco un jauno, nemanāmi veidojās profesionālās 
pēctecības straumes, šķīlās strīdi, idejas un do-
mas. Kopš jaunās tūkstošgades sākuma nedaudzie 
(viens vai divi) latviešu literārās periodikas izde-
vumi ir tapuši redaktoru dzīvokļos, tāpat kā nereti 
tālajā 19. gadsimta nogalē, nevis izdevuma vitali-
tāti un, galu galā, arī statusu uzturošās redakcijas 
telpās pilsētas centrā. Tas nozīmē, ka autori tāpat 
vien, garāmejot, vairs izdevuma redakcijā neiegrie-
žas un dzīvā saskarsme nenotiek. Jā, varbūt arī šo 
publiski pieejamo redakciju izzušana ilustrē pašu 
literāro izdevumu noniecināšanu. Sak, ja reiz ne-
vari pat biroju atļauties… 

Ieviesās pārliecība, ka literārs žurnāls vai laik-
raksts ir kārtējais projekts starp tūkstošiem citu 
zibsnīgu parādību, kam ik pa laikam jāstartē 
konkurences cīniņā par valsts dotāciju un jāmeklē 
sponsori. Taču projekta formāts kultūras mediju 
gadījumā nav tālredzīgs, tas apmulsina arī lasītāju, 
ja tam ik pa laikam ceļ priekšā atkal jaunu nosau-
kumu.

Nereti prasīts: pierādiet, ka esat vajadzīgi, pārlie-
ciniet mūs par savu nepieciešamību! Latvijā kvalitatīvu 
latviešu kultūras mediju atbalstam jābūt pašsapro-
tamam un ilgtermiņā noteiktam, un, jā, tādai jābūt 
pašu lēmēju vēlmei un redzējumam. Literatūrai 
turklāt nepietiek ar vienu «nozares izdevumu», jo 
literatūras žurnāli un laikraksti ne tikai analizē un 
vērtē nozarē notiekošo, bet paši ir jaunrades pro-
cesa dalībnieki. 

Rakstīšana, domu izteikšana ir viena no intelek-
tuālās dzīves galvenajām, paliekošajām izpausmes 
formām. Sarunās ar iestādēm par kultūras mediju 
stāvokli Latvijā diezgan skaidri atklājas, cik maz li-
terāro izdevumu un grāmatu lasītāju ir starp mūs-
dienu ierēdņiem un politiķiem.

Sociālo mediju reibonis tiklab var izrādīties pār-
ejošs, un tad pastāv iespēja attapties pavisam no-
plicinātā laukā, pār kuru saukļi par nacionālās kul-
tūras vērtību aizlidos, neviena nedzirdēti. Ê
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