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proza

Teikšu uzreiz un atklāti — man riebjas māksla. 
Nē, drusku greizi sacīts, nevar riebties tas, par 
ko tu ne vella nezini. Precīzāk — māksla man ir 
dziļi vienaldzīga. Un ne jau tikai māksla, arī teāt-
ris, grāmatas, kaut kādi čīgātāji un tūtiņdreijeri, 
visa tā draza, ar ko apaugusi mūslaiku civilizāci-
ja. Mākslinieki, dzejnieki, aktieri — tie gan rieb-
jas kā cilvēki, par daudz savairojies tādu švabra-
ku. Ja pusi no viņiem nolikvidētu, pasaule no tā 
sliktāka nepaliktu, gluži pretēji, cilvēkiem kļūtu 
vieglāk elpot. Bet es nevienam neuzspiežu savu 
viedokli. Ja jums patīk — staigājiet pa izstādēm, 
lasiet kaut kādus penterējumus un ko tik vēl ne. 
Paši vainīgi. Vai esat sarēķinājuši, cik gadu no jau 
tā tik īsā mūža esat izniekojuši, degunu iebāzuši 
grāmatā? Apmulsāt? Nobijāties? Nokaunējāties? 
Nu, lūk. Taču šajā laikā jūs varējāt izdarīt visu ko 
citu un lietderīgu. Piemēram, salabot nosvilušo 
kontaktligzdu. Vai pieskrūvēt virtuves skapītim 
sašķiebušās durtiņas. Piemēram, man visas kon-
taktligzdas allaž labākajā kārtībā, bet virtuves 
skapīšu durtiņas pieskrūvētas ideāli taisnā leņķī, 
pat eņģes saeļļotas un nečīkst… Jo esmu praktis-
kas un pragmatiskas dabas cilvēks un ar to lepo-
jos. Māksla man netraucē dzīvot.

Ar šausmām, pareizāk sakot, nelabprāt — kādas 
nu tur šausmas, paģiras ļauži atceras ar riebu-
mu, nevis ar šausmām — atceros tālos skolas ga-
dus. Nē, fizika, matemātika, ķīmija, pat bioloģija 
— neviena slikta vārda, ar eksaktajām būšanām 
viss bija labākajā kārtībā, tas nekas, ka šīs zināša-
nas nekad nav bijušas vajadzīgas un jau sen kopš 
aizmirsušās. Ja ne citādi, fizikas stundās vismaz 
bija sajūta, ka tu dziļāk iepazīsti lietu dabu. Bet 
zīmēšana, literatūra, estētika un visādas citādas 
mūzikas — pasargdies, no žāvām žokļi mežģī-

jās laukā, kaut gan jāsaka, pat mākslas būšanas 
mums izdevās pa druskai atsvaidzināt, un tāpēc 
gluži nelietderīgas tās nebija. Prātā palikusi, pie-
mēram, estētikas skolotāja videnē, kura mēdza 
mūs vazāt pa kaut kādām bilžu izstādēm. Paldies 
viņai par to — vēl puika būdams, sapratu, ka ne-
kad! nekādā gadījumā! un neparko! Nav un ne-
kad man nebūs vajadzīgi šie smērējumi! Turklāt 
runa jau nav tikai par mani, maitāti tikām mēs 
visi, tomēr arī pretojāmies visi — kā viens. Reiz 
kādā izstādē mēs, klases čaļi, bariņā sastājušies, 
bakstījām ar pirkstu gleznās — paskat, ar rokām 
nedrīkstot aizskart? nez, arī mālderis bildes da-
būjis gatavas, ar rokām tām nepieskaroties? —, 
no sirds uzjautrinādamies par to, kas tur sakle-
ķerēts. Bet skolotāja, kaza, patētiskā balsī stāstīja 
kaut ko par māksliniecisko pārdzīvojumu, sirds 
asinīm un sazin ko vēl, kas mūsos izraisīja vēl 
trakākas smieklu lēkmes (nuja, asiņojoša sirds, 
kā tad, infarkts uz līdzenas vietas — būtu bijušas 
sirds asinis, mālderis būtu atsitis pēdu un nekā-
das bildes vairs nekleibētu). Kādai gleznai, kurai 
nebija paraksta, — čaļi sastājās man ciešāk apkārt, 
aizsedzot skolotājas skatienam — es ar zaļu flo-
māsteru apakšējā labajā stūrī ar lieliem burtiem 
trekni uztriepu «pidars», un visvairāk mūs sajūs-
mināja fakts, ka — to uzzinājām drusku vēlāk — 
bildi bija mālējusi sieviete. Gandrīz apgāzāmies 
no smiekliem, bet skolotāja nesaprata, kāpēc 
mēs tā zviedzam, un tik vien kā bolīja baltas acis. 
Dažas dienas vēlāk intereses pēc aizstaigāju vēl-
reiz uz to pašu izstādi — ha, bilde joprojām karā-
jās ar visu pidaru, neviens manu komentāru ne-
bija pamanījis. Citreiz viņa mūs aizstiepa uz kaut 
kādiem dzejas lasījumiem. Priekšā trekns sieviš-
ķis melnā paltrakā kvieca kaut ko pavisam ne-
sakarīgu, bet viens no čaļiem — neatceros, kurš 
tas bija, tomēr ir skaidrs, ka dzejnieka ķēriens vi-
ņam piemita — uz līdzenas vietas tāpat galvā uz-
cepa penterējuma turpinājumu: «No taviem pu-
piem piens, dirsā tev miets.» Laikam sanāca par 
skaļu, jo melnais sievišķis iebļāvās, ka te, redz, 
mītot dzeja, dzejai vajagot klusumu, bet, ja kā-
dam dzeju nevajag, ar varu te neviens netiekot 
turēts. Nu, aizgājām prom, protams, bet publika 
par mūsu komentāru bija tādā sajūsmā, ka izpel-
nījāmies aplausus. Kopš tā laika man nekad nav 
patikušas melni ģērbtas sievietes, visu laiku bail, 
ka viņas histēriskā balsī bliezīs laukā kaut kādas 
nejēdzības.

Eh, bija skaists laiks, un bija dižas domas — 
gan par mākslu, gan par pasaules atbrīvošanu 
no mākslas un māksliniekiem… Jo nekā daudz 
no iepriekš teiktā pāri nav palicis. Ja gribētu būt 
precīzs — un, būdams pragmatiskas dabas cil-
vēks, es allaž tiecos būt precīzs —, viss sākumā 
teiktais būtu jāpārtapina pagātnes formā. Man 
nevis riebjas, bet gan riebās māksla. Māksla man 
nevis ir vienaldzīga, bet bija vienaldzīga. Taču pat 
tas nav īsti precīzi, jo, lai arī māksla man savulaik 
riebās, bet tagad tā gluži nav, mākslinieki man 
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riebjas joprojām, visi kā viens un bez izņēmu-
miem. Nē, arī tas nav pavisam precīzi. Nomal-
dījies trijos vārdos un pagalam neskaidrās emo-
cijās, es jūtos izmocīts, pārguris un samulsis, un 
iekšas arī sāp. Protams, ne jau tikai tie trīs vārdi 
tur pie vainas, ka jūtos izmocīts un pārguris, bet 
par to vēlāk.

Vai jums kaut ko izsaka iniciāļi G. B.? Vēl 
pirms īsa laiciņa tie man izteica pliku neko, taču 
patlaban šie divi tik nesvarīgie burti — G un B — 
izauguši tik gigantiski, ka ne tikai pilnībā aizse-

guši pasauli, bet negantiem ilkņiem iekampušies 
manī un lēni saēd ne tikai manas iekšas, bet arī 
smadzenes. Plēš un plēš, un plēš pa gabalam tik 
nost, un plēš vēl. Kaut kādas racionālā saprāta 
paliekas un tātad arī spēja sevi kontrolēt man vēl 
saglabājusies, tāpēc es redzu, es jūtu, es zinu, ka 
domām vairs nav praktiskas un pragmatiskas ie-
virzes, tās jūk un pinas kopā, skrien uz visām pu-
sēm, un mans prāts palicis atbaidoši haotisks un 
nesistemātisks, par ko vislabāk liecina šīs jucek-
līgās piezīmes. Vairs nespēju novaldīt stāstījuma 



Saimniece 
atvēra 
guļamistabas 
durvis un 
pakāpās 
sāņus, sejai 
uzplājusi 
izteiksmi, 
kas skaidri 
vēstīja — 
redziet 
nu, kādas 
šausmu 
lietas notiek 
pasaulē

4

pavedienu, tas raujas laukā no racionālā prāta 
satvēriena un aizslīd, kurp tam iepatīkas. Kur 
meklējams manas mazās ellītes starta punkts un 
kāpēc tas viss notika tieši ar mani — nezinu, nu-
dien nezinu. Tomēr mēģināšu visu secīgi un pēc 
kārtas.

Sākumā viss ritēja, kā iecerēts. Savajadzējās 
apmesties provincē, visviens, kur, kaut Latgales 
čuhņā, lai tikai klusums, miers, svaigs gaiss un 
vēl putniņi agros rītos. Bet — ne pārāk savrupus 
no civilizācijas: lai būtu lielveikals, poliklīnika, 
kafejnīcas un bez dubļiem uz rudens pusi — ap-
mēram tā, vārdsakot, lai es puslīdz justos pēc cil-
vēka. Neko daudz no pirmā piegājiena necerē-
dams, iemetu acis interneta sludinājumos. Un, 
tavu brīnumu, izīrē dzīvokli! Divistabu, ar virtu-
vi un visām labierīcībām. Pilsētiņa kā pilsētiņa, 
pāris stundu braucienā no Rīgas, tiesa, dzīvok-
lis gan privātmājā, kas nozīmē, ka visa tava dzī-
ve noritēs īpašnieku acu priekšā, bet, pieļauju, 
manā gadījumā tā būtu pat labāk. Ja ne citādi, es 
tur tik līdz rudenim, ilgāk man to mitekli diez vai 
vajadzēs. Turklāt dzīvoklim tiek solīta atsevišķa 
ieeja. Protams, nav ko žagoties, uzreiz piezvanī-
ju, atsaucās čerkstīga tantuka balss, jā, dzīvoklis 
joprojām pieejams, cena — saprātīga, mēbelēts, 
ūdens gan jāsildot boilerī, un par elektrību jā-
maksā atsevišķi. Vienīgi — ja nu cienītskungs uz-
taisītu mazu kosmētisko remontu… Pēc iepriek-
šējiem īrniekiem drusku nekārtība… Jā, pats par 
sevi saprotams, ja remonts, tad atlaide no īres… 
Drusku tā kā noraustījos, jo prāts uzreiz uzmā-
lēja piegānītu bomžatņiku ar nodrupušu apme-
tumu, izpuvušām grīdām, izdauzītiem logiem 
un aizdambētu kanalizāciju. Zinu, ko īpašnieki 
reizumis dēvē par kosmētisko remontu, bet, vai 
man grūti, visu varu nostrādāt ar glanci. Esmu 
praktiskas dabas cilvēks — ja vajag, varu nomai-
nīt arī kanalizācijas vai ūdensvada trubas un ie-
stiklot logu. Pat labāk — ja aizņemtas rokas, prātu 
nenodarbina nevajadzīgas domas. Bet visu izšķī-
ra piemājas zemes krikums ar ābelēm — šogad 
esot saziedējušas, ka vai traks —, plūmītēm un 
ķiršiem un soliņu vecas liepas paēnā ar skatu uz 
upes ieleju. Iedomāsimies: rītausma, migla pār 
upi, kafija svaigā gaisā — vismaz kafiju kādu laiku 
es vēl drīkstēšu atļauties — un putniņi. Štrunts 
par bomžiem un kanalizāciju, ar to visu es spēju 
tikt galā, bet tā migla un putniņi… Tad lai cienīts- 
kungs braucot skatīties, iepriekšējie īrnieki gan 
savas pekeles vēl neesot izvākuši, bet solot pavi-
sam drīz, kuru katru dienu.

Kāpu autobusā un braucu. Mājele — nostāk no 
centra, vienstāva, būvēta padomju laikos no pu-
tubetona blokiem, istabeles mazas, virtuve vis-
pār mikroskopiska. Saimniece — uzreiz sajutu, ka 
viņa mani vērtējoši nopēta, vai nebūšu alkašs un 
vai nepīpēšu istabā — stipri padzīvojis, žiperīgs 
tantuks ar čerkstīgu balsi un mūždien drusku 
tādu kā šķību smaidiņu. Jau pie durvīm ņēmās 
cildināt mitekli, gari un plaši stāstīja, kā pirms 

gandrīz piecdesmit gadiem vīrs būvējis māju, cik 
grūti bijis un pirmo ziemu nācies drebināties te-
pat dārzā uzslietā būdā, kā knapinājušies un pa 
nez kādiem blatiem dzinuši rokā deficītos celt-
niecības materiālus un kā vīram jaunajā mājā ti-
kuši vien gadi desmit. Nomiris no vēža.

— Nuja, tā notiek, — es piebalsoju, — tu, cilvēks, 
būvē un gādā, bet nekad nezini, kad tā stunda 
pienāks. 

Atsevišķajā dzīvoklītī savulaik mitusi vīramā-
te, tas īpaši ietaisīts tā, lai sanāk pēc iespējas re-
tāka saskarsme. Taču tagad pensija esot maza, 
zemes nodoklis — liels, viņai to atsevišķo nemaz 
nevajagot, tāpēc abas istabeles izīrējot. «Bet dro-
šības naudu gan es gribēšu par diviem mēnešiem 
uz priekšu, pirmo un pēdējo, lai mierīgs prāts.» 
Labi, iemaksāšu drošības naudu, vai man grū-
ti. «Iepriekšējā īrniece gan vēl nav izvākusi sa-
vas mantas. Stāv, stūrī nokrautas. Pagājušonedēļ 
zvanīja, ka braukšot pakaļ, bet laikam kaut kāda 
aizķeršanās gadījusies.» Lai jau stāv, nav man ne-
kāda steiga, toties skats uz upes ieleju tāds, ka 
var samierināties arī ar kaut kāda sievišķa lupa-
tām drēbju skapī un kosmētikas draņķībām van-
nasistabā.

Nelāgās aizdomas par bomžu mitekli neap-
stiprinājās. Nebija nedz nodrupuša apmetuma, 
nedz izpuvušu grīdu, nedz aizdambētas kana-
lizācijas (pārbaudīju, tualetē noraujot kloķīti, 
ūdens aizgāja bļurkstēdams), pat ne izpuvušu 
logu rāmju. Saimnieces vīrs bijis praktiskas da-
bas cilvēks — lai arī no krievu materiāliem, to-
mēr būvējis ja ne uz gadsimtiem, tad vismaz uz 
daudziem gadu desmitiem, visu cieņu viņam. Pat 
drēbju skapis izrādījās tukšs, vannasistabā nebija 
ne svešu zobu birstīšu, ne zieķu, vien priekšista-
bas stūrī uz grīdas bija nokrauta ar skoču aizlī-
mētu kartona kārbu grēda, stāvēja divi gigantis-
ki idiotiski rozā čemodāni uz ritenīšiem un kaut 
kādu mapju kaudze.

— Es jau jums teicu, — neraugoties uz saviem 
gadiem, citādi tik sparīgā saimniece, pirms rādīt 
man guļamistabu, ierunājās gluži vainīgā tonī. — 
Tā kā drusku pieremontēt un piepindzelēt vaja-
dzētu… Es jau neko, bet tā iepriekšējā īrniece, 
māksliniece esot! Uzķēzīja, kad es nekā nemanī-
ju, un tagad nezinu, ko iesākt. Nē, kad atbrauks 
pakaļ mantām, prasīšu, lai samaksā par sabojāta-
jām tapetēm!

Saimniece atvēra guļamistabas durvis un pa-
kāpās sāņus, sejai uzplājusi izteiksmi, kas skaidri 
vēstīja — redziet nu, kādas šausmu lietas notiek 
pasaulē. Tā, padomju laika saliekamais dīvāns, 
kuram eņģes noteikti sen kopš sabojājušās, 
drēbju skapis vispār no kādiem piecdesmitajiem, 
spickājains žurnālu galdiņš, pāris krēsli, grīdas 
lampa ar lielu, zaļu auduma abažūru, naktsska-
pītis — tas arī viss. Un, jā… Košs mālējums pār 
visu ārsienu — kaut kāda ainava. Tai pa vidam 
atradās logs uz dārzu, un tam pat rāmji bija no-
pindzelēti. Saprotu, ka māja nav mana, es te tikai 
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uz laiku, bet šā vai tā nejēdzība — tā sacūkāt sve-
šu sienu. Tantukam noteikti sajūta kā tiem ēku 
īpašniekiem, kuri vienurīt piepeši ierauga, ka pa 
nakti uz sienas uzpūsts kaut kāds ķēmīgs grafiti.

— Cik nu tur tā darba, — es atmetu ar roku un 
nosmējos. — Krāsojamās tapetes pa virsu, dis-
persijas krāsu veikalā uztaisīs, kādā tonī gribēsi, 
ar rullīti uzlaidīsi pāri, un pēc pāris stundām jau 
būs nožuvis.

— Nu, ja jūs tā sakāt, — tantuks likās nomieri-
nājies, ka jaunais īrnieks ne tikai neīgņojas par 
samaitāto istabu, bet bez liekām runām ir pat ar 
mieru bojājumu labot. — Māksliniece, izstādēs 
piedaloties, bet šitā izrīkoties! Būtu zinājusi, ne 
pa kam nelaistu iekšā! Izskatījās tik godīga sie-
viete.

Pārrunājām vēl šādus tādus sadzīves sīkumus 
— kā maksāt par elektrību un gāzi, vai ir internets 
(neesot, iztikšu ar mobilo), kur tuvākais pārtikas 
veikals, saimniece piesolīja iedot nepieciešamā-
kos traukus un elektrisko tējkannu un reizi ne-
dēļā ļaušot izmantot savu veļas mazgājamo ma-
šīnu. Pēc tam izmetu krietnu loku pa pilsētiņu, 
nopirku kafijas paku, maizi un cīsiņus vakari-
ņām un rītdienas brokastīm.

Pēc vakariņām ar kafijas krūziņu atstiepos 
čīkstīgajā dīvānā. Tak jau — visu dienu uz kā-
jām. Jau drusku krēsloja. Iededzu lampu ar zaļo 
abažūru. Nuja, te viņa bija, sasodītā bilde — gri-
bot negribot nemitīgi acu priekšā. Tu, cilvēks, 
vakarā nodzēs gaismu, bet pēdējais, ko redzi, 
— mālējums uz sienas. Līdzko no rīta atver acis 
— blaukš, uzreiz bilde šepat degungalā. Uzslē-
jos kājās, paņēmu lampu aiz kājas, aizcēlu tuvāk 
sienai un intereses pēc uzmanīgāk papētīju glez-
nojumu. Pirmajā acu uzmetienā — nekā sevišķa. 
Ainava — pakalna nogāze, upes ieloks, šur tur pa 
kādam kokam, zāle, bet viss izzīmēts tik smalki, 
ka varēja saskaitīt koku lapas un zāles stiebrus. 
Vienīgi tas logs pa vidam mazliet virs upes un 
pa pusei debesīs, kas likās pavisam ērmīgs, it kā 
ainavā kāds būtu izgriezis caurumu uz pavisam 
citu ainavu. Iesāpējās iekšas, it kā kuņģī būtu sā-
kusi darboties kuģa dzenskrūve. Kafija, protams, 
pie vainas, tās sajūtas kādu laiku man labi pa-
zīstamas. Iedzēru tableti un atkal nostiepos uz 
dīvāna, bet šoreiz uz vēdera, jo zināju, ka tā sā-
pes ātrāk pierimst. Pēc brīža sajutu, ka, vairāk-
kārt neapzināti atskatoties uz apgleznoto sienu, 
esmu bezmaz izmežģījis sprandu. Smērējums 
nelika man mieru. Piecēlos sēdus un kādu brīdi 
ar plaukstu berzēju kuņģa apvidu. Vēlreiz piegā-
ju pie bildes un piebāzu degunu cieši klāt, jo pa 
gabalu man kaut kas nelikās, kā nākas. Kā tad, 
paskat, tie nesaprotamie kunkuļi uz koku za-
riem, tie tak sīki cilvēciņi vai, gluži pretēji, cilvē-
ki ir normālu izmēru, bet koki neaptverami lieli 
— cilvēciņi, apķēruši zarus ar rokām un kājām, 
pieglauduši klāt sejas, laikam bija aizmiguši, vai 
varbūt viņiem, tāpat kā man, sāpēja iekšas, tāpēc 
viņi visi gulēja uz vēdera. Un vēl tas logs ainavai 

pa vidu… Tu izkāp cauri ainavai pa logu dārzā — 
kāda suņa pēc man vajadzētu kāpt laukā pa logu, 
ja varu iziet pa durvīm? — un, izrādās, esi iekā-
pis citā ainavā. Prātā ienāca sen bērnībā skatīta 
filma, kurā cilvēki staigāja iekšā un ārā no glez-
nām. Murgs tak, turklāt uzbāzīgs! Nē, ar steigu 
jākleibē tapetes virsū un krāsu pāri, tādu vien-
mērīgi gaišzaļu, mierīgu, uz kādu patīkami pa-
skatīties. Izlemts — jau rīt pat noskaidrošu, kur te 
būvmateriālu veikals, sagādāšu tapetes, krāsas, 
rullīšus, pag, jāsarēķina, cik tai sienai kvadrāt-
metru, jāsaraksta viss vajadzīgais uz lapiņas, lai 
neaizmirstas. Galu galā, pašam vien te būs jāmi-
tinās kādus mēnešus līdz rudenim, un kaut kā-
diem smērējumiem es neļaušu sev miegu maitāt.

Dzenskrūve iekšās puslīdz stājās malties, un 
nolēmu, ka būtu prātīgi atbrīvot priekšistabu no 
iepriekšējās īrnieces mantām. Visupirms izripi-
nāju laukā idiotiskos čemodānus. Kam gan jābūt 
galvā sievietei, lai ieviestu rozā čemodānus? Tad 
izstiepu kartona kārbas. Pēc tam paņēmu map-
ju kaudzīti, mapes nebija nedz aizlipinātas, nedz 
aizsietas, un intereses pēc ielūkojos, kas tajās 
iekšā.

Kāds velns mani dzina to darīt? Jo — te nu viņa 
bija, sasodītā G. B. G un B — ar šādiem iniciā-
ļiem bija parakstītas uz raupja, bieza papīra mā-
lētās bildes, kas atradās mapēs. Pārskatīju tās, un 
tajā brīdī mana racionālā taisnvirziena domā-
šana pārtapa domu jūklī, kurā vairs nekādi ne-
spēju noorientēties. Jau teicu — man riebās māk- 
sla un jo sevišķi mākslinieki, bet te uz brīdi, pats 
nesaprotot, kāpēc, jutos bezmaz kā paralizēts, 
un tālāk mani nudien vairs nevadīja mans prag-
matiskais prāts. Izklāju bildes citu pie citas pa 
priekšistabas grīdu, iededzu visas gaismas, apsē-
dos uz ķeblīša un sāku tās pētīt. Ko es tur saska-
tīju? Nav ne jausmas. Ja jums zināms, kas ir G. B., 
tad saprotams arī tas, ko es ieraudzīju, atšķirī-
ba vien tā, ka es šīs bildes skatīju pirmo reizi un 
tik daudz vienlaikus un vienuviet. G. B. gleznoja 
ainavas ar cilvēciņiem kokos; katrā ainavā obli-
gāta piedeva — logs un skats uz citu ainavu. G. 
B. gleznoja sievietes, precīzāk, vienu un to pašu 
sievieti, pārsvarā — profilā. Sieviete ar stikla lodi, 
kurā atradās viņa pati, bet ar smieklīgi maziem 
spārniņiem. Sieviete, kurai rokā mazs putnubū-
rītis ar taureni. Sievieti, kura nez kāpēc noplē-
susi pusi no savas sejas, un tukšajā vietā pave-
ras kaut kāda pārdabiski krāšņa ainava. Sievieti, 
kurai matu vietā aug puķes, — prāts teica, ka tas 
ir baiss monstrs, taču nesaprotams iekšējais dzi-
nulis vedināja atkal un atkal atgriezties pie šīs 
bildes. Krāsas nebija pārmēru košas, drīzāk tādas 
kā slāpētas, bet tajā pašā laikā bildes mirdzēja no 
iekšpuses, it kā zīmējumi būtu klāti virsū neganti 
košam pamattonim.

Nakts bija smaga. Sāpēja iekšas, riju table-
tes, nemitīgi staigāju uz virtuvi, dzerdams ūde-
ni, un allaž pa ceļam apstājos pie bildēm un tās 
nez kuro reizi pārlūkoju. Liekas, jau tobrīd sāp-
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ju un īsti negulētās nakts iespaidā apmiglotajā 
prātā bija nobriedis plāns, nē, ne racionāls plāns 
un pat ne iecere, bet drīzāk radusies pusapzinā-
ta vēlēšanās. Visviens, kādā ceļā, bet man šīs bil-
des jādabū. Turpmāko dzīves daļu es ar viņām 
dzīvošu kopā, vēlams — vienā istabā. Aizmiegot 
mans skatiens rāmi pārslīdēs tām pāri, pamosto-
ties pirmais, ko ieraudzīšu, būs bildes, bet dažas 
es piekāršu arī virtuvē pie sienas, lai, dzerot rīta 
kafiju, varētu lūkoties uz šo sievieti, G. B. Nez 
kāpēc biju ieņēmis prātā, ka tie visi ir G. B. paš-
portreti un pati G. B. ir šī it kā puscaurspīdīgā un 
ēteriskā būtne, kurai piestāv pat puķes, kas saau-
gušas matu vietā. Nē, protams, es labi apzinājos, 
ka sieviešu kārtas radījumos nav un nevar būt 
nekā ēteriska, tomēr gleznās bija kaut kas svešs, 
kas kontrastēja ar sieviešu miesīgo būtību. Kā-
pēc gan lai sieviete nemitīgi gleznotu vienu un 
to pašu sievietes portretu, ja tā nav viņa pati? 
Skaidrs, ka tie ir pašportreti. 

Bet — bildes es nevienam nerādīšu. Neviens 
nezinās, ka G. B. mīt pie manis. Kāpēc nerādī-
šu — nezinu, tomēr bija skaidrs, ka bildes vēlos 
paturēt tikai savā īpašumā un tās uzlūkot tikai 
savām acīm, it kā citu skatieni tām varētu atņemt 
kaut ko svarīgu. Stulbi, vai ne? Protams, ka stul-
bi, bet, lai vai kā, bildes ir, precīzāk, būs manas 
un tikai manas.

Saprotama lieta, nekādu būvmateriālu veikalu 
nākamajā dienā nemeklēju. Kāpēc gan ķellēt ciet 
bildi ar zaļu krāsu? Tagad jau pati doma likās reti 
muļķīga. 

— Lai pagaidām stāv tā bilde, — kā taisnoda-
mies teicu saimniecei. — Uzlikt tapetes vienmēr 
paspēšu.

Viņa gan gribēja ko atbildēt un drusku greizi 
uz mani pašķielēja, tomēr nekā neteica. Kā tad 
— tagad domās, ka jaunais īrnieks nepilda solī-
jumus un vispār slinks pēc suņa, bet nekas, gan 
tantukam palīdzēšu uzrakņāt puķu dobes un pat 
malku saskaldīšu. 

Dārza rīku būdā — tajā pašā, kur saimniece ar 
vīru bija saluši pirmajā ziemā — sameklēju āmu-
ru un mazas nagliņas, ar kurām bildes piestipri-
nāju guļamistabā pie sienas. Raibi un nesimet-
riski gan sanāca, bet pagaidām piecietīšu. Nez 
kāpēc biju ieņēmis prātā, ka G. B. savām man-
tām un bildēm noteikti atmetusi ar roku vai vis-
pār nez kur pačibējusi un tām nemaz nebrauks 
pakaļ, tāpēc bildes jau tagad pieder man. Bet, ja 
atbrauks… Tad mēs aprunāsimies. Sēdēsim uz 
soliņa zem liepas ar skatu uz upes ieleju, nē, gu-
ļamistabā starp viņas bildēm un runāsim, runā-
sim, runāsim. Mēs būsim atraduši viens otru. Tā-
lāk… pēc nedēļas… pēc mēneša… Mēs sēžam 
uz soliņa zem liepas, runājam, un mājā mūs gai-
da molberts ar nepabeigto gleznu. Jā, tā būs. Tā 
tam jābūt. Bet saimniece? Viņai šajā sapnī vietas 
nebija, taču soliņam ar skatu uz dūmakaino upes 
ieleju tajā bija ierādīta liela vieta. Es tak nevedīšu 
G. B., šo ēterisko būtni, uz savu vienistabas Purv- 

ciema dzīvokli! Tas nekas, ka tur visas kontakt-
ligzdas labākajā kārtībā un virtuves skapīšiem 
eņģes nečīkst, bet viņa tajā šaurībā sāks smakt un 
aizbēgs! Soliņš vajadzīgs, upe arī, tāpēc vislabāk 
— mans praktiskais un pragmatiskais prāts atsā-
ka rosīties kaut kur apziņas dibenplānā — saim-
niecei ar cirvi pa galvu un bedrē iekšā, iekašņāšu 
šepat dārzā zem ābeles. Mazu, parocīgu, kaut arī 
stipri norūsējušu cirvīti jau biju sameklējis dār-
za rīku būdā, noberzis rūsu un uztrinis asu. Tan-
tukam tuvu radagabalu, šķiet, nebija, arī ar kai-
miņiem viņa neko daudz nekontaktējās, tāpēc, ja 
arī kāds sāks meklēt, kur tantuks pazudis, tad ne 
agrāk kā pēc vairākiem mēnešiem, bet manai pa-
radīzei uz soliņa zem liepas vairāk par dažiem 
mēnešiem nemaz nevajadzēja.

Apmēram pēc nedēļas — delikāts klauvējiens 
pie durvīm. Izsita mani no dīvāna — atkal bija 
iekšas apsāpējušās, bet tabletes vairs ne vella ne-
līdzēja, un tā es tur zvilnēju, mēģinādams aizmir-
sties bilžu starojumā. Atveru — tur saimniece un 
divi, kā lai to pasaka, radījumi, jo citādi šīs būtnes 
nodēvēt būtu grūti. Tāda pamatīga, drukna augu-
ma sievišķi, vienai īsi apcirpti gaisā spurojās zaļi 
mati, otrai — sarkani ar dzelteniem pleķiem. Zaļa-
jai kārtīgs knābis un violeti nopindzelētas lūpas, 
sarkandzeltenajai — strups, nē, drīzāk plakans de-
guntelis, toties tajā iekarināts sudraba gredzen-
tiņš. Abas — vienādos melnos paltrakos.

— Čau, tad beidzot esam klāt, — zemā balsī 
teica radījums ar zaļajiem matiem un it kā ie-
rukšķējās, it kā iesmējās. Sarkandzeltenais radī-
jums klusējot pamāja ar galvu.

Man nebija, ko teikt. Ar šādām sievietēm es 
nekontaktējos. Kāpēc viņām būtu jānāk pie ma-
nis un vēl jāpaziņo, ka viņas ir atnākušas?

— Pēc mantām atbraukušas, — paskaidroja 
saimniece. — Mašīna bijusi remontā, tāpēc tik 
ilgi.

— Virzuli vajadzēja mainīt, — piebilda zaļais ra-
dījums. — Ar visu klani.

Kāds man sakars ar viņu virzuļiem un vēl jo 
vairāk klaņiem? Taču es jau biju sapratis — viens 
no šiem šaušalīgajiem neradījumiem ir G. B., 
mana ēteriskā sieviete, un tagad…

Laikam klusuma brīdis bija pārāk ievilcies, un, 
pieļauju, mana sejas izteiksme liecināja par dziļu 
neizpratni, tāpēc zaļais radījums turpināja:

— Bet tagad viss kārtībā, vāģis gaida tepat pie 
vārtiņiem. Palīdzēsi?

Atkal pagāja brīdis, kamēr sapratu, ka radī-
jums uzskata, ka man jāpalīdz izstiept viņas če-
modānus un kastes. Kaut kur apziņas dziļumos 
vārgi sakustējās cerība, ka sievišķis mantas gan 
savāks, bet par bildēm vienkārši aizmirsīs, tomēr 
racionālais prāts pavēstīja, ka tas diez vai esot 
iespējams. Uzreiz kuņģī ar jaunu spēku atsāka 
darboties dzenskrūve, un man sametās gluži vai 
bail, ka vēl mazliet un manas iekšas pārvērtīsies 
viendabīgā masā kā izlaistas caur gaļasmašīnu.

Ne vārda neteikdams, apgriezos un, gausi kā-
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jas vilkdams, iegāju virtuvē. 
— Te viss ir, — teicu neskanīgā balsī un pamāju 

uz stūri, kur bija iebīdīti idiotiskie čemodāni un 
sakrautas kārbas.

— Paskatīsimies, — zaļais radījums pabrāzās 
garām, mani aizķerot ar plecu un gandrīz apgā-
žot, nometās ceļos pie kārbām un ņēmās raustīt 
un bakstīt līmlentes, ar kurām tās bija aizlipinā-
tas. — Liekas, ka tu neesi vis izrakņājis. Tad gan 
norautos. 

Man joprojām nebija, ko teikt.
— Viena, divas, trīs, četras, piecas, sešas, sep-

tiņas, — zaļā skaļi pārskaitīja kastes. — Septiņas 
tātad, viss pareizi. Kur gleznas? Istabā? Pareizi, 
virtuvē vēl nez ar ko nospeķotu. 

Joprojām klusēju. G. B. milzu soļiem iegāja is-
tabā — tik pašsaprotami, it kā tur joprojām dzī-
votu. Sekoju viņai. Zaļais radījums paskatījās uz 
stūri, kurā vēl pirms nedēļas bija nokrauta map-
ju kaudzīte. Pēc tam pārlaida skatienu istabai.

— Kur ir? Pārdevi un naudu nodzēri? — var-
būt viņa gribēja muļķīgi pajokot, bet zemajā balsī 
teiktais izklausījās pēc drauda.

Mēģinādams izlikties, ka mani nekas neskar 
un vispār šo radījumu te nav, rokas kabatās sa-
bāzis, iegāju guļamistabā. G. B. sekoja.

— Bļiiin, — viņa noelsās, ieraudzījusi bildes, 
kuras biju pienaglojis pie sienām. — Kretīns! Ma-
nas gleznas! Ar naglām! Un nepareizā secībā!

— Tās bija mazās finiera nagliņas, — nez kāpēc 
sāku taisnoties. — Caurumiņi tik sīki, ka nevar 
redzēt, un pašos stūros.

— Kretīns, — atkārtoja G. B. — Noteikti te val-
stījies pa dīvānu, blenzi uz manām gleznām un 
siti kulakā. Tu vispār kaut ko jēdz no mākslas?

— Man uzreiz likās, ka tas ir riebīgs tips, — arī 
sarkandzeltenā bija ienākusi istabā. — Cik reižu 
esmu teikusi, ka tavas gleznas nav paredzētas vi-
siem. Ir cilvēki, kuriem tās nedrīkst rādīt. Viņi tās 
apgāna.

Bezmaz ar nolemtības sajūtu, nesakot ne vār-
da, ar mazām knaiblītēm rāvu laukā nagliņas un 
citu pēc citas devu bildes G. B., vēl beidzamo 
reizi uzmetot tām skatienu un pūloties, lai tās 
iegravējas manā apziņā. Paklausīgi aizstiepu če-
modānus un kastes līdz mašīnai un iecēlu ba-
gāžniekā. Mapes ar gleznām G. B. bija atdevu-
si sarkandzeltenajai, kura tās vairs neizlaida no 
rokām, bet saimniece bija veiksmīgi patvērusies 
savā mājas pusē, jo laikam arī viņai saskarsme ar 
G. B. nebija diez ko patīkama.

Nākamajā naktī riju tabletes, staigāju šurpu 
turpu uz virtuvi, bet, atgriezies guļamistabā, ik 
reizi uzkavējos pie apgleznotās sienas. Daļa no 
manis cerēja, ka viss ir beidzies, esmu atgriezies 
savā iepriekšējā praktiskajā un pragmatiskajā 
prāta stāvoklī un man riebjas māksla un māk-
slinieki. Taču bilde vēstīja ko citu. Nekas nav bei-
dzies, nelaime vien tā, ka te iebrucis zaļmatains 
neradījums un atņēmis gleznas, kas īstenībā ir 
manas un tikai manas. Man riebjas mākslinieki, 

bet māksla — nezinu, par to jāpadomā.
Viss ir izplānots, atgādināšu — esmu praktiskas 

un pragmatiskas dabas cilvēks, un bez pienācī-
gi izstrādāta plāna — ne soli. Man rokās mazais 
cirvītis — tas pats, kuru uzgāju saimnieces dār-
za rīku būdā. Priekšā — dzīvokļa durvis, pagalam 
prastas, neviens nav parūpējies iestellēt kārtīgas 
dzelzs durvis, pat šleperatslēga saglabājusies no 
sazin kādiem padomju laikiem. Atmūķēt atslēgu 
es neprotu, bet štrunts — iespiedīšu cirvīša as-
meni starp durvīm un stenderi, uzgulšu kātam 
ar visu savu svaru, tad viegls krakšķis — un šle-
peratslēgas mēlītes vienkārši izlūzīs no stende-
res. Aiz durvīm — trīsistabu dzīvoklis, un es zinu 
tā plānojumu: garš koridors ar durvīm uz virtu-
vi, vannasistabu un tualeti, liela dzīvojamā ista-
ba, tālāk vēl divas istabas. Vienā no tām — nezi-
nu, kurā tieši, bet tas nav svarīgi, gan sameklēšu 
— guļ G. B. ar savu sarkandzeltenmataino nera-
dījumu. Dzīvojamajā istabā viņa noteikti glezno, 
tur arī glabājas pabeigtās gleznas. Guļamista-
ba atrodas pietiekami tālu no ārdurvīm, lai pat 
nakts klusumā atlaušanas krakšķis nebūtu sa-
klausāms, turklāt durvis droši vien ir ciet un abi 
neradījumi guļ kā nosisti. Ha, guļ kā nosisti — un 
gulēs nosisti, netīši sanāca gluži vai kalambūrs.

Kad netīrās, bet ārkārtīgi nepieciešamās lietas 
būs nokārtotas, es ķeršos klāt gleznām. Sameklē-
šu to pašu idiotiski rozā čemodānu un krāmēšu, 
krāmēšu, krāmēšu iekšā bildes, cik vien salīdīs, 
un salīdīs daudz, jo čemodāns patiesi ir gigan-
tisks. Katrā ziņā — manam vienistabas dzīvoklim 
pietiks. Ticis mājās, sakāršu gleznas pie visām sie-
nām, arī virtuvē, jo rīta kafija G. B. sabiedrībā — 
tas kļūs par obligātu dienas sākuma rituālu.

Pieļauju, agrāk vai vēlāk policija man nāks uz 
pēdām, kaut arī man rokās plāni ādas cimdi, bet 
kājās vecās kurpes, kuras pēcāk izsviedīšu mis-
kastē. Man par to nospļauties. Pagājušoziem 
man operēja divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, bet 
dakteris esot mani uzšķērdis un uzreiz vienkār-
ši aizšuvis ciet, ieraudzīdams, ka jau pa visām 
iekšām ieplēties mans personīgais krabītis. Pro-
tams, piedāvāja visādas starošanas un ķīmijtera-
pijas, bet es atteicos, jo mans pragmatiskais prāts 
pavēstīja, ka tās tikai uz laiku atliks nenovērša-
mo gala iznākumu. Ar dakteriem vienojāmies, ka 
laiks līdz rudenim man tomēr vēl atvēlēts. Var-
būt drusku vairāk, varbūt drusku mazāk, bet ap-
mēram līdz rudenim. Gribēju to klusi un mie-
rīgi pavadīt mazpilsētiņā, bet, paskat, nesanāca 
nekāds klusums un miers, un putniņi vēl ne tik. 
Toties tagad šo laiku nodzīvošu kopā ar G. B., 
savu ēterisko būtni, un, domāju, mēs sapratīsi-
mies. Sapratīsimies arī tajā brīdī, kad es, jūtot, ka 
nupat vairs nepavisam nav labi, bildes vienkārši 
sadedzināšu. Kāpēc — īsti nesaprotu. Iespējams, 
tāpēc, lai tās uz mūžīgiem laikiem paliktu tikai 
manas, un šī doma man ļoti patīk. Tas ir skaisti 
un, galvenais, absolūti pareizi. Bet visi pasaules 
mākslinieki var iet uz poda, man viņi riebjas. Ê

Guntis Berelisproza Man riebjas māksla
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Atskatos un redzu, ka viņš man seko. Pavīd aiz 
baznīcdārza kokiem, nāk lejā bruģētajā lauku-
mā — pelēcīgs un aptuvens kā no bara noklīdis 
lībiešu saltkurpis, tikai nedzied. Toties kultūras 
namā tālās saltkurpju balsīs vaid koris, un kaut 
kur caur logu klusi kā no aizvakardienas vai aiz-
pagājšgada skan klavieru bungāšana, es pazīs-
tu — Bēthovena Murkšķis. Ar dārdošu troksni no 
gigantiska spaiņa strūklakā izgāžas ūdens, it kā 
tam atkal un atkal būtu jāaizskalo atmiņas par 
Ļeņina krūšutēlu, kas te, laukuma stūrī, stāvēja 
uz postamenta kā uz ķieģeļu krāsns. Es paslēp-
jos aiz atmiņām par pieminekli, mazliet nogaidu, 
kamēr viņš paiet garām, un tad sekoju viņam. Vī-
rietim pelēkā plašķī.

Man ir kaklauts un bizes, es esmu skaistā vie-
nības padomes priekšsēdētāja, neciešu bēbi, kas 
nesen uzradies mums mājās un jāvadā apkārt 
ratiņos, baidos no saviem jaunajiem, skaista-
jiem un briesmīgi stingrajiem vecākiem, mācos 
mūzikas skolā, kas atrodas kultūras nama otrajā 
stāvā, un sarakstos ar sociālistiskajām valstīm, ar 
Sēkešfehērvāru, piemēram. Tas nav uzvārds, tā 
ir pilsēta Ungārijā. Irēne ir mana skaistā klases-
biedrene. Viņas tētis ir arhitekts un manam tētim 
nesen palīdzējis tikt pie skaistākā apbūves gaba-
la jaunajā ielā, kas pagaidām ir tikai pliks māla 
kalns, — tur, kur gabals sanāk garāks, kur strauts 
met izdevīgu līkumu un aug liels ozols. Viņš arī 
māju uzprojektēs, bet es vienalga tur nedzīvošu, 
mani sūtīs uz mūzikas vidusskolu, un es dzīvošu 
brīvībā. Tas ir, kopmītnē. Mēs ar Irēni esam divas 
skaistas meitenes, kas garajā starpbrīdī izslīd no 
septiņgadīgās skolas septītās klases un jož prom 
uz mežu, uz Ķestermežu, kur upes augstajā kras-
tā jau saceltas teltis rītdienas pionieru salidoju-

mam. Daudz brīnišķīgu brezenta telšu, kurās šo-
dien valda tukšums un noslēpums. 

Nē, es esmu tas bēbis, lai nebūtu nekādu pār-
pratumu un putrošanās. Es tagad sekoju pa pē-
dām. Viņas aizpilda teltis ar slēpšanos un pakaļ-
dzīšanos, izliekas par sagūstītām indiānietēm, 
partizānu sakarniecēm, izlūkiem un spiegiem. 
Guntiņa spiegus redz katru vakaru, kad viņai 
tumsā jāiznāk no mūzikas skolas, tie slēpjas vis-
apkārt, bet viņa tūlīt pamana un rāda citiem, kas 
vienmēr gatavi dzīvot, mācīties un cīnīties, kā 
novēlējusi bronzas galva uz ķieģeļu pečkas un 
nozīmītē. Bet viņi nav tikai spiegu ķērāji, viņi ir 
arī spiegi, kas slapstās pa Dobeli ar maziem spie-
gu aparātiem, notupušies aiz stūra, čukst «čik-
čik» un fotografē slepenus militārus objektus. 
Visa pilsēta ir viens militārs objekts, tiklīdz tu 
izej uz ielas, par spiegu kļūsti gribot negribot. 

Var arī nemaz neiziet. Kad plikajā māla kalnā 
jau ir sabūvēta mūsu mazā privātmāju ieliņa, arī 
pa to gar pašu virtuves logu aizbrauc tanks. Visa 
iela kā uzarta. Es to redzēju, tāpat kā armijas ko-
lonnas, kuras mēs katru dienu vērojām, sagūluši 
slēpnī Kazukalna bedrē, norakta grants karjera 
nenoraktajā virsotnē, blakus šautuvei, pielasījuši 
kabatas ar tukšām čaulītēm. Var skaitīt un pie-
rakstīt blociņā, var dot pavēles un sūtīt kaujā, var 
mērķēt uz satiksmes regulētāju triju ceļu krusto-
jumā līdz brīdim, kad man jāiet atpakaļ pie tām 
pašām klavierēm ar to pašu mazo krūšutēlu — 
nu ne jau Ļeņina, bet Bēthovena! —, pie kurām 
ar siksnas palīdzību par pianisti iztaisīta mana 
māsa. Kad viņa atbrauc no mūzikas vidussko-
las, viņai ir jāvingrinās. Man savukārt tur ir jāguļ, 
un ar Prokofjeva Garāmslīdošo mirkļu palīdzību es 
tikpat nepielūdzami tieku par kaut ko iztaisīta, 
tikai nezinu, par ko.

Mirkļi aizslīd zibenīgā ātrumā. Mēs spēlējam 
aklās vārdu aizstāšanas spēli un nosmejamies 
līkas, kad starp Ķestermeža priedēm izkārtajā 
lozungā «Sveiciens rajona pionieru salidojuma 
dalībniekiem!» — tātad: kas? kā? kā? kā? kam? 
— mums sanāk vispirms «Zīmulis pazemes pēr-
tiķu skolas dibeniem!» un pēc tam «Vēstule zaķu 
miliča desu pistolei!». Ar iespraustu nūju, liekot 
akmeņus punktos, kur tā met ēnu, un novelkot 
starp akmeņiem līniju priežu skuju klātajā zemē, 
ir noteikts austrumu—rietumu virziens, un 
tam perpendikulāri noliktais zars rāda zieme-
ļu—dienvidu virzienu. Grāveri, kur dzīvoju es, 
sanāk uz rietumiem, Irēnes mājas — uz zieme-
ļiem. Mums ir pievienojušās vēl pāris pazīstamu 
meiteņu. Esam noskaidrojušas, cik skaļu čukstu 
var sadzirdēt no blakus telts, salasījušas skolas 
kleitu priekšautos čiekurus, vispirms apmētāju-
šās, pēc tam sabērušas tos kaudzē pie ugunskura 
vietas, izlikušas dažas viltīgas lamatas, kurās, ce-
rams, iekritīs kāds no tiem, kuriem tās domātas, 
varbūt Ģirts, varbūt Valdis, bet varbūt pionieru 
vadītāja vai direktors Grīslis. Esam izurbināju-
šas biezajā brezentā mazu, slepenu lūramcauru-
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mu tai teltij, kurā ceram rīt ievākties un varēsim 
neuzkrītoši lamatas novērot. Esam pārbaudīju-
šas, vai nometni nešķērso zvēru iemītas takas, jo 
bars varētu doties uz Bērzi padzerties un tum-
sā samīdīt kādu telti ar aizmigušiem pionieriem. 
Taku uz upmalas krūmiem drīzāk ir ieminuši 
alus dzērāji no jaunā guļbaļķu kroga, ko sauc 
Sendienas, bet jau sen iesaukts par Senci; mūsu tē-
tis tur reizēm ieklīst un aizkavējas.

Nē, nē, nē, tas nevar būt, jo Sencis vēl nemaz 
nav atvērts, viss vēl ir stalažās, estrādi upes līku-
mā arī svinīgi atklās tikai jūnijā, un tad jūs abas 
ar Irēni tur varēsit pirmajā pašdarbības koncertā 
dancot ar zīļu vainagiem galvā un bizēm pār ple-
ciem! Bet manas piezīmes, protams, neviens te 
nedzird. Un vispār garais starpbrīdis sen ir bei-

dzies. Nākamās stundas arī jau beigušās, tās ir 
nobastotas. Nav šaubu, ka tagad to jau zina gan 
mamma, gan tētis, viņi abi ir skolotāji. Skola vai 
mājas — mūsu gadījumā nav lielas atšķirības.

Irēnei labi, viņai tētis arhitekts un laikam arī 
neper. Irēne mierīgi aiziet uz ziemeļiem, uz mā-
jām, ja vien mūsu mērījumi ir precīzi un viņas 
mājas tiešām ir ziemeļos. Varbūt ir kāda kļūda, 
varbūt viņa pa ceļam novirzīsies uz austrumiem 
un beigu beigās izies pie dzelzceļa, pieķersies 
garāmslīdošam kravas vagonam un aizbrauks 
uz Jelgavu vai kaut kur vēl tālāk, uz dienvidiem. 
Droši vien tā vajadzētu darīt man, lai nekad vairs 
nenonāktu pie vecākiem un nesaņemtu neizbē-
gamo sodu. Viena no meitenēm iesaka iet pa 
taisno uz staciju, tur taču ir arī stāvoši vagoni. 

Ilustrācija —  
Aleksandra Runde
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Nē. Stacija ir bīstama; ja nu izziņo meklēšanu, 
tur vienmēr kāds milicis atradīsies, un stacijas 
dežurants pamanīs, ja līdīšu kādā vagonā, un 
naudas pasažieru vilciena biļetei man nav. Mežā 
sāk krēslot, visām ir steidzami jāiet mājās. Kaut 
kur aiz priedēm pa ielu, klusi spurkšķot, brauc 
motocikls. Noteikti tētis mani meklē. Es gandrīz 
jau raudu.

Reizē ar asarām no domas par debespusēm 
nolīst skaidrība — neiešu ne uz rietumiem, ne 
uz austrumiem, ne uz ziemeļiem, bet pie Zie-
meļiem. Pie savas skolasbiedrenes Baibas, kuras 
mamma necieš mūsu tēti, iespējams, no skolo-
tāju institūta laikiem, lai gan nav ne jausmas, ko 
tādu mans skaistais tētis ar tumšajām uzacīm 
un izteiksmīgajām acīm būtu viņai nodarījis. 
Institūta ballē nav uzlūdzis dejot? Nosūdzējis 
par špikošanu? Bet varbūt viņa nojauš, cik ne-
pielūdzams viņš spēj būt pret vājākiem, kas ne-
var pretoties, jo pats ir bijis bezpalīdzīgs un pa-
klausīgs pret citiem, kas par viņu stiprāki? Ka 
manai skaistajai gaišmatainajai mammai, kuru 
citas skolotājas dēvē par glītu, bet tādu… pelē-
cīgu, viņš nekad, nekad, nekad nav atļāvis krāsot 
ne lūpas, ne skropstas? Un ka viņas slaidā roka 
ar kora diriģentes žestu aši iešauj man pa muti, 
ja es neklausu un runāju pretī? Bet to Ziemele 
nevar zināt. Skolā neviens bērnus nesit. Šajā ziņā 
ir gan starpība.

Pie Ziemeļiem es nonāku, kad man aiz uztrau-
kuma jau sacēlusies temperatūra. «Bērniņ, bēr-
niņ, kā tevi tie vecāki iebaidījuši,» laipni un indī-
gi saka Baibas mamma. Viņa vispirms dodas uz 
Grāveriem, diplomātiski vienojas ar vecākiem, 
ka mani nepērs, un tikai tad nogādā mani mājās, 
tieši rokās vecmāmiņai, kas mierina, nomazgā no 
ģīmja putekļus un asaras, savāc mežā samuļļātās 
drēbes un noliek mani gulēt. Mājās klusums. Bē-
bis sen aizmidzis, neko neredz un nedzird.

Pieņemsim, ka neredz un nedzird. Bet klusās 
istabas ir pilnas baiļu. Aiz durvīm otrā istabā, kur 
mazā gultiņā guļu arī es, vecāki grozās un no-
pūšas, notinkšķ viņu metāla gultasgali, nočerkst 
rāmji. Skaidrs, ka rīts pienāks, nekur tas nepa-
liks.

Bailes mostas agri. Bizes stingri sapītas. Ne-
kāda plāna, ko tagad darīt, man nav. Iespējams, 
vecākiem arī nav — viņi mani ignorē. Bet varbūt 
nerunāšana ir viņu plāna sastāvdaļa. Un es aiz 
bailēm sāku runāt. 

— Man jau sen klasē, zem izvelkamās sola pla-
tes sāka parādīties zīmītes. Es nezinu, kas tās bija 
nolicis.

Viņi nejautā, kas tajās bija teikts. Viņi uzmanī-
gi klausās, bet neko nejautā, jo tāds ir viņu plāns. 
Viņiem vispār attiecībā uz mani vienmēr ir kon-
krēts plāns, kas man jāpilda. Tas nav mans plāns.

— Tur bija rakstīts, ka Guntu grib satikt viens 
vīrietis.

Var just, kā vecāki acumirklī saspicē ausis.
— Ka viņš būs ģērbies pelēkā plašķī un gai-

dīs baznīcas dārzā, kad es iešu uz mūzikas sko-
lu. Bet nekad viņš tur nestāvēja un negaidīja. Un 
tad vienu dienu pēkšņi sagaidīja tieši pie kultū-
ras nama. Mēs aizgājām uz baznīcdārzu. Tur viņš 
man iedeva zilas bumbiņas, lai es tās iemetu 
sausajā atejā.

Būtu uzreiz jākliedz: kurā? Kurā atejā tu ieme-
ti tās bumbiņas? Bet viņi joprojām klusē. Tas no-
zīmē, ka man ir jārunā; jārunā vēl un vēl.

— Citā reizē viņš teica, ka jūs neesat mani īs-
tie vecāki. Manu īsto tēvu sauc Tedis, viņš dzīvo 
Rietumvācijā. Viņš arī grib ar mani satikties.

Nu, māsa, es teiktu — Ezerkalnu sūtīto bildī-
šu iespaids. Mūsu vecākiem neko nesūta, viņi 
ir skolotāji un partijā, bet mammas krustmā-
tei gan, viņa ir bezbērnu bezpartejiska tramva-
ja konduktore. Gan jau tu biji redzējusi, es arī 
vēlāk redzēju. Krāsainās fotogrāfijas, ne tādas kā 
mūsu tēta mazās, melnbaltās ģimenes bildītes ar 
robotām maliņām. Kur bērnam vienmēr ir bante 
un biezas zeķes.

Vecāki nobālē, visu uzklausa, nerāj un neper. 
Uz skolu nelaiž ne todien, ne nākamajā dienā, uz 
mūzikas skolu arī — man ir mājas režīms kā sli-
mai. Es netieku uz pionieru salidojumu, lai gan 
esmu vienības padomes priekšsēdētāja un man 
ir slepenais lūramcaurums brezenta telts stūrī. 
Ar ko viņi par mani runā, es nezinu. Varbūt iz-
stāsta par zilajām lodītēm manai klavieru skolo-
tājai, viņi ir draugi. Noskaidro, vai gadījumā kaut 
kas slikts nav noticis mūzikas skolas atejā.

Pēc nedēļas man atļauj iet uz mūzikas skolu, 
tētis seko, bet arī to es nezinu. Kultūras nama 
durvis aizveras, viņš paliek ārpusē un redz, ka 
baznīcdārzā uz soliņa sēž vīrietis pelēkā plašķī. 
Kādu laiku pasēž, tad pieceļas un sāk lēni iet uz 
autoostas pusi. Tētis ieskrien kultūras namā, tiek 
pie telefona un piezvana uz drošības komiteju. 
Autoostā tētis un čekists redz, kā vīrietis pelēka-
jā plašķī nopērk biļeti un iekāpj Auru autobusā. 
Čekists seko.

Mūzikas skolas ateja laikam ir kārtībā, un 
Auru onkulis nav bijis īstais, jo nākamajā dienā 
skolas direktors Grīslis izsauc mani uz kabine-
tu kopā ar vecākiem un pratina, vai tas viss ir 
taisnība: ja bijušas zīmītes, tad taču kāds nezi-
nāms ļaundaris ir bijis skolā un tās ienesis. Vai 
vēl sliktāk — kāds no skolas ir iesaistīts. Un var-
būt es tās bumbiņas sametu skolas, nevis mūzi-
kas skolas atejā? 

Mammai ir sarkani plankumi vaigos, tētim vai-
nīgi savilkta mute. Ir piecdesmit devītais gads. 
Nav sen, kā mammas māte un māsa, tāpat kā tēta 
tante Austra, tika mājās no Sibīrijas. Citi radi tur 
nomira. Viņi abi ir izsprukuši, ar ārzemēm nesa-
rakstās, iestājušies stulbajā partijā un sēž stulba-
jās partijas sapulcēs, nesvin Ziemsvētkus, bet ti-
kai Jauno gadu, paklausīgi iet pie baznīcas vaktēt, 
kurus skolasbērnus Ziemsvētku vakarā vecāki 
ved uz dievkalpojumu, māca padomju dziesmas, 
un tagad kā no gaisa Dobeles centrā nokrīt Rie-
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tumu aģents pelēkā plašķī un stāsta viņu meitai 
par kaut kādu Tedi, lai pionieri un teicamnieci, 
mūzikas skolas klavieru klases labāko audzēkni 
ar skaistajām bizēm savervētu par pretvalstisku 
teroristi un izplatītu nezināmu epidēmiju skolu 
atejās! Tagad visu šo lietu uzrauga drošības ko-
miteja!

Švaki uzrauga, es teiktu. Grāveros mazmāji-
ņa ir aiz šķūņa stūra, Gunta iet uz būdiņu, bet 
bļaudama ieskrien atpakaļ virtuvē pie vecmāmi-
ņas un stāsta, ka tur kāds stāv. Pelēkā plašķī. To-
mēr nekādu posteni pie būdiņas čeka nenoliek! 
Nav nekāds brīnums, ka aģentu noķert neizdo-
das, tad arī pelēkais plašķis pamazām no pionie-
res atstājas, vairs nerādās, un satraukums palē-
nām norimst. Ir jāspēlē, jāvingrinās un jāstājas 
mūzikas vidusskolā. Lai varētu nogriezt bizes un 
dzīvot brīvībā. Līdz tam vēl ir ļoti tālu, bet kaut 
kad izdosies. Nevar būt, ka pasaulē ir tikai viens 
plāns. No klavierēm ar stāvu krunku pierē stin-
gri noraugās mazais baltais Bēthovens, neticami 
līdzīgs mūsu klavierskolotājai, tikai kurls.

Viņa gan dzird katru sīkumu, katru kļūdu, un 
man to diemžēl ir pārlieku daudz. Tagad es eju 
pie viņas uz stundām un vēroju, cik mīksti un 
noapaļoti cilājas viņas rokas, rādot man, kā me-
lodija sadalās izteiksmīgās frāzēs un kā pareizi 
jāliek pirksti. No mi uz do ar trešo, nevis ar otro. 
Bēthovena Murkšķis man kaut cik sanāk, tāpat kā 
Šūmaņa Jautrais zemnieks. Aiz durvīm šaurā gai-
tenītī uz krēsliem sēž vairākas dāmas, no tām, ko 
mēdz dēvēt par cūkas un sudrablapsas krustoju-
mu — padomju virsnieku sievas ziemas mēteļos 
ar kuplām kažokādu apkaklēm, kamēr viņu vīri 
dzenā tankistus pa poligoniem, atvedušas savus 
krievu skolas skolniekus uz mūzikas skolu, kas 
sen vairs neatrodas kultūras namā, bet kādā sār-
tā četrstūrainā divstāvu ēkā, daudz tuvāk mūsu 
mājām, tikai jāpāriet pār tiltu. 

Tagad es sarakstos ar sociālistiskajām val-
stīm, ar Austrumvāciju, ar Rostoku un Plaueni, 
kas nav uzvārdi, bet pilsētu nosaukumi. Man-
frēds, kas mācās Rostokas kuģu būves arodsko-
lā, man nesen atrakstīja «Ich liebe dich!», lai gan 
es nemaz neprotu vācu valodu un mēs sarak- 
stāmies angliski. Nezinu, vai Guntiņai kaut ko 
tādu rakstīja viņas Ferijs no Sēkešfehērvāras? 
Krievu valodā? Es vēstuli parādīju savai skais-
tajai draudzenei Ilzei, kurai interesē dejas, ārze-
mes, smalkas drēbes un vācu valoda, jo viņa zina 
par savām baltvācu asinīm. Tās pieder viņas tē-
tim, mūsu skolas fizkultūras skolotājam un pū-
tēju orķestra lielās taures pūtējam, kurš dārzā, 
ganīdams savas vistas, eleganti svilpo operu āri-
jas. Un viņa zina arī to, ka tēta pirmā sieva un 
meita dzīvo Rietumos, Kanādā, laikam no tu-
rienes ir nākušas pāris neredzēti skaistās lelles, 
par kurām jūsmo visi kaimiņu bērni. To, ka viņas 
tētis, Latvijas armijas karaskolu beidzis, dienēja 
arī leģionā un četrdesmit piektajā mazliet noka-
vēja slaveno bēgļu kuģi Wilhelm Gustloff, ar kuru 

viņam bija paredzēts nobraukt taisni Baltijas jū-
ras dibenā, Ilze, man šķiet, vēl nezina. Varbūt arī 
to, kāpēc tētis piedzima ar vienu uzvārdu, māte 
ar otru, un tomēr ģimenei, ieskaitot viņu pašu, 
tagad uzvārds ir trešais. Pavisam cits. Un nevie-
na čeka pakaļ nedzied. Ilze ir ielikusi savu adresi 
austrumvācu jauniešu žurnālā un ar mani dalī-
jusies; skaidrs, ka mūsu izvēle galvenokārt kritu-
si uz lieliem puišiem, nevis uz kaut kādiem pio-
nieriem zilos kaklautos.

Es neesmu skaistā pioniere. Man ir paplānas, 
ne visai skaistas bizes un drusku liekais svars 
pēc draņķīgu zāļu lietošanas. Apakšžoklis nez 
kāpēc augot aiztiecies uz priekšu un pa kreisi, 
sakodiens kā dziedātājai Veronikai Pilānei — lie-
tus līst iekšā, ne kā Heinei-Vāgnerei, kam nekāda 
lietusgāze mutē nevar tikt. Teicamniece neesmu 
jau kopš trešās klases. Kaklauts ar traipu un sa-
muļļātiem stūriem; kad uzsēju to ap kaklu liela-
jam bleķa vīram, kurš rāda ceļu gar skolas dārzu 
uz rūpnīcu Spodrība, sākās politika, un tomēr lai-
ki ir citi, par manu kaklautu čeka nav interesēju-
sies. Es dievinu savu vecāko māsu, kas ir skais-
ta un fantastiski spēlē klavieres. Vecāki joprojām 
strādā skolā un visu uzzina, taču mani neviens 
nespīdzina ne ar siksnu, ne stingrību, es esmu iz-
slīdējusi no viņu rokām. Nav plāna. Es jau vispār 
viņiem nebiju plānā. Tagad, kad pie klavierēm 
spīdzinu Bēthovena Elīzi un Baha un Guno Ave 
Mariju, kāds klausoties varētu nodomāt, ka es tās 
abas ienīstu, taču tā nav. Es ienīstu tikai sevi, jo 
dzirdu, cik slikti man sanāk, un viņas abas man 
piekrīt, gan Elīze, gan Marija. Lai atnāk kāds vī-
rietis pelēkā plašķī, un es labprāt iemetīšu bum-
biņas mūzikas skolas atejā. 

Un tad mūsu klavieru skolotāja kopā ar savu 
vīru dodas projām no Dobeles, viņi abi tagad 
mācīs mūziku augstskolā. Mammai, protams, 
nav naudas, lai samaksātu par visām notikuša-
jām klavierstundām, pietrūkst četrdesmit rub-
ļu, puse mēneša algas. Un es piedāvāju ģimenei 
savu plānu.

— Ja frizētavā nogriež bizes, tās var turpat uz 
vietas pārdot šinjoniem.

Tā ir mammas padošanās un mana uzvara. 
Mani mati maksā tieši četrdesmit rubļu, ģimenes 
gods ir glābts. Man ir īsi mati, pakausī kā zēngal-
viņā, uz ausīm gludi pusmēneši; es eju septītajā 
klasē. Un nekavējoties eju arī tālāk:

— Skolotāja tagad ir aizbraukusi, man jau vairs 
nebūs jāiet spēlēt, vai ne? Es negribu.

Mamma ievelk elpu, droši vien, lai pateiktu 
«pilnīgi izslēgts!», bet tikmēr padodas tētis. 

— Liec tam bērnam mieru, vienu meitu jau par 
pianisti iztaisīji.

Nu, māsa, piedod. 
Ļeņinu drīz uzspēra gaisā ar visu pečku, lai 

aizstātu ar citu — bluķi ar granīta galvu, pelēku 
un aptuvenu kā no bara noklīdušu lībiešu salt-
kurpi. Pēc tam aizvāca arī to. Bēthovens paliek 
uz klavierēm, tas ir viņa plāns. Ê

Inese Zandereproza Plāni
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Ieskatoties padomju režīma laikā izdotajās 
grāmatās, nereti nākas konstatēt, ka rakstītais ir 
ne tikai ideoloģiski iekrāsots, bet nes līdzi tā lai-
ka ierobežotību un aprobežotību — pat ja autors 
rakstījis talantīgi un gudri. Kad piesardzīgi vēru 
vaļā 1985. gadā izdoto morālfilozofa un esejis-
ta, profesora Augusta Milta (28.05.1928. Līvā-
ni—13.04.2008. Rīga) grāmatu Esejas par morāli, 
drīz vien gandarīts konstatēju — ne jau viss šī laik-
meta mantojums nes līdzi ideoloģiskus štampus 
vai vienīgā pareizā viedokļa maldus. Cilvēka dzī-
vē dotās iespējas un izvēle tās piepildīt vai atstāt 
nomaļus nekad nav vienkārši un viegli nosakā-
ma. No biežas piesaukšanas nodeldētais, šodien 
it kā neērtais humānisma jēdziens Augusta Mil-
ta darbos un tekstos ieguva dzīvus un personis-
kus vaibstus. Viņš atgādina par cilvēcības nozīmi 
pragmatisma laikmetā, kad gudrība kļūst tikai par 
līdzekli mērķa sasniegšanai, riskējot zaudēt mo-
rāles pamatus zem kājām.

Milta personība un sarakstītais nav zaudējis 
vērtību arī mūsdienās. Uzplaukstot individuā-
lisma agresīvajai morālei ar pašu indivīdu «visa 
centrā», viņa garīgais mantojums varbūt kļūst vēl 
nozīmīgāks. Milts arī agrāk pārliecināti aizstāvēja 
vispārcilvēcisku humānismu un cilvēka morālās 
rīcības un izvēļu sakņošanos mūžīgajās vērtībās.

Milta mūža darbu nozīmīgumu vēl skaidrāk 
sāku apjaust, pārlasījis atmiņas, kurās profesors 
atklājas kā ne tikai vārdos, bet arī savā rīcībā un 
principos konsekvents cilvēks, kuram par visu 
svarīgākas (neatkarīgi no laikmeta) ir tādas cil-
vēka īpašības, kas to dara iejūtīgāku, labvēlīgā-
ku, saprotošāku, empātiskāku, no vienas puses, 
un cildenāku un uz savu pašizaugsmi orientētu 

morāles sfērā, no otras puses. «Mirsti un atjau-
nojies!» — šo Johana Volfganga Gētes rosinošo 
maksimu Milts bija izvēlējies par vienu no savas 
pirmās apjomīgās un joprojām nozīmīgās grāma-
tas Harmoniskais un disharmoniskais personībā (1979) 
vadmotīviem, uzturot to spēkā visu mūžu.. 

Milta dzīvesstāsta aizsākums ir raksturīgs tai 
paaudzei, kas savu bērnību pavadīja brīvvalsts 
rosības gaisotnē. Viņa tēvs, Ziemeļlatvijas par-
tizānu pulka karotājs, par nopelniem Neatkarī-
bas karā saņēma ne tikai apbalvojumus, bet arī 
10 hektārus zemes Līvānu pusē. Tos viņš līdz 
Latvijas okupācijai izveidoja par priekšzīmīgu 
jaunsaimniecību, bet jau 1941. gada janvārī se-
koja arests un deportācija uz Krieviju, kur 1942. 
gada februārī tēvam izpildīts nāves sods. Apsū-
dzība — bijis aizsargs, aktīvi cīnījies pret padomju 
varu, veicis pretpadomju aģitāciju. Patiesību par 
tēva nāvi Milts uzzināja tikai 80. gadu beigās, jo 
iepriekš ģimenei oficiāli paziņots, ka tēvs miris 
1943. gadā, izciešot 10 gadu sodu. «Mums, bēr-
niem (ģimenē bija vēl pieci bērni — V. V.), nācās 
piedzīvot gan to, ka apsaukā par fašistiem, ka liek 
tēvu noliegt, gan arī gluži pretējo — ka pret mums 
izturas labāk, ar lielāku uzticību, jo daudziem jau 
bija līdzīgs liktenis,» Milts vēlāk atcerējās. 

Par svarīgu savas garīgās tapšanas impulsu Au-
gusts Milts minējis dabu: «Grūti iedomāties, kāds 
es būtu [izaudzis], ja nebūtu bērnību un daļu jau-
nības pavadījis laukos. Daba jau pati skubina filo-
zofēt. (..) [Taču] Laukos daba cieši vienota ar dar-
bu. Ganu gaitas ir spilgta šīs vienības izpausme, 
un tām ir liela nozīme jaunā cilvēka tapšanā. [Tās 
māca:] Esi atbildīgs jebkuros apstākļos!» Un tur-
pat Milts piebildis: «Nenoliedzami, mani ir vei-
dojušas [arī] skolas — mācīšanās, grāmatas, sko-
las biedri. Neatceros gadījumu, kad vecāki būtu 
mani skubinājuši mācīties. (..) Cilvēcību mācīja 
daudzas pasakas, Kārļa Skalbes, Annas Brigade-
res, Jāņa Poruka un daudzu citu darbi. Gribējās 
arī pašam dzejot, rakstīt stāstus.» Savam studiju 
biedram filozofam Vilnim Zariņam kādā sarunā 
Milts sacījis, ka jau kopš 14 gadu vecuma vēlējies 
kļūt par rakstnieku.

Mācoties Līvānu ekonomiskajā tehnikumā, 
Milts iesaistījās jauniešu pagrīdes pretošanās gru-
pā, taču nopietnas represijas toreiz nesekoja. Par 
šo savas dzīves posmu vēlāk viņš izteicies: «Go-
dīguma skola totalitārās sistēmas apstākļos bija 
velnišķīgi sarežģīta.» Milts mācījās arī Teātra in-
stitūtā Veras Baļunas un Antas Klints vadībā, Rī-
gas Pedagoģiskajā institūtā, sešus gadus strādāja 
Skaistkalnes vidusskolā, taču lielais pavērsiens 
viņa dzīvē notika 60. gadu sākumā, kad radās ie-
spēja mācīties Sanktpēterburgas (tolaik — Ļeņin-
gradas) Universitātes Ētikas un estētikas katedras 
aspirantūrā. 1967. gadā tur iegūts filozofijas zināt-
ņu kandidāta grāds par disertāciju Viengabalaina 
personība un tās veidošana. Turpmāk Milts strādāja 
Latvijas Universitātē un citās augstskolās, kā arī 
aktīvi rakstīja par ētikas un morāles problēmām. 

Mūžīgo vērtību 
nesējs
Augusta Milta vēstījums 
ir centrēts uz humānisma 
izkopšanu cilvēkos

Viesturs Vecgrāvis
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Cilvēka meklējumu 
centrā jābūt prāta, 
jūtu, gribas un atmiņas 
morāliskai izvērtēšanai 
un izvēlei — tā 
uzskatīja Augusts Milts. 
Foto no Milta ģimenes 
arhīva

Viesturs Vecgrāvisproza Mūžīgo vērtību nesējs

Periodikā publicēja arī savus literāros darbus — 
prātulas un esejas —, iegūstot rakstnieku atzinību. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogā Milta 
iespieddarbu — brošūru un grāmatu — uzskaitī-
jums trijās valodās pārsniedz skaitli 20. Minēšu 
dažu mazgrāmatiņu nosaukumus: Individuālā mo-
rāle, Morāles struktūra, Vispusīgi attīstītas personības 
veidošana. To saturs liecina par autora īsi pirms 
aiziešanas mūžībā vispārināto: «Mūžam aktuāli ir 
brīvības, patiesības, labestības, godīguma, taisnī-
guma, atbildības, ticības, cerības, mīlestības jautā-
jumi.» Konstatējot šīs vienkāršās patiesības, atce-
rēsimies, ka to atgādinājums padomju valstī ar tās 
vienīgo un neapstrīdamo šķiru cīņas ideoloģiju 
nebūt nebija pašsaprotams. Iepretim didaktiskajai 
moralizēšanai, kas aumaļām plūda no 70. un 80. 
gadu preses publikācijām, bija vajadzīga drosme 
uzturēt spēkā cilvēcības ētiskos pamatprincipus. 
Jo padomju varas uztverē vienkāršs humānisms 
bija «abstrakts» un tādēļ aizdomīgs, tam allaž bija 
jābūt politiski pareizi orientētam.

Milts (ja meklē tradīciju, kurā viņa zinātniskos 
un literāros darbus iekļaut) bija morālfilozofs par 
exelence. Viņa priekšteči mūsu kultūrā ir gan Zenta 
Mauriņa, gan Konstantīns Raudive, gan arī mazāk 
pazīstamie Pauls Jurevičs un Teodors Celms. No 
rietumniekiem Milts īpaši augstu vērtējis Montē-
ņa esejas, un viņa darbos redzamas atsauces uz 
ļoti daudziem pagātnes kultūras un filozofijas 
dižgariem. Arī Milta sarunu biedru vārdi dažā-

dās intervijās pieder pie mūsu kultūras spilgtāka-
jām personībām. To skaitā rakstnieki un filozofi, 
kas veidojuši latviešu kultūras vidi kopš pagāju-
šā gadsimta otrās puses un joprojām ietekmē tās 
savdabīgo izteiksmi. 

90. gados otrs viņa fundamentālais darbs bija 
unikālā projekta Nacionālā mutvārdu vēsture vadī-
šana un līdzdalība ekspedīcijās. Milta personību 
šajā darbā raksturo šāds fakts: ja intervējamais, 
pētniekiem ierodoties uz sarunu, bijis aizņemts 
ar saimnieciskiem vai lauku darbiem, Milts bez 
jautāšanas devies viņam palīgā, tā iegūdams tū-
lītēju cieņu.

Līdzās docētāja darbam īpaši jāizceļ Augusta 
Milta lekciju kurss Ētika — tas iznāca šī gadsim-
ta sākumā trijās grāmatās, kurās aprakstīta ne ti-
kai ētikas nozīme, bet izskaidrota arī saskarsmes 
ētika un personības un sabiedrības mijiedarbes 
ētika. Kopīgi ar Skaidrīti Lasmani un Andri Ru-
beni sarakstīta grāmata Ētika (jautājumi, risinājumi, 
atzinumi). Šie Milta darbi joprojām pieder pie vis-
augstākās raudzes vērtībām, turklāt tajos ir apko-
pots daudz dažādu izvēļu un sliekšņa situāciju, ar 
ko nereti sastopas mūsdienu cilvēks. Milta darbi 
pat var kalpot par ceļvedi grūtos vai problemā-
tiskos dzīves mirkļos un periodos. Tie nav sausu 
faktu vai situāciju didaktisks rezumējums vai zi-
nātniskas refleksijas ceļā radušies erudīta cilvēka 
teorētiski ieteikumi, bet gan labestīgs vēstījums, 
centrēts uz humānisma izkopšanu cilvēkos. La-
bestības vārdu še minu apzināti, jo, tāpat kā dzi-
ļup vērsts empātiskums, tas raksturo Milta perso-
nību vispatiesāk.

Lasot un pārlasot Augusta Milta darbus, nespēju 
atsvabināties no urdoša jautājuma: ko Milts būtu 
teicis un domājis par mūsu politikas un sabied-
risko uzskatu izpausmēm šodien, par mūsu ētiku 
un mūsu izvēlēm un prioritātēm šodien, par mūsu 
morālo stāju šodien, 2019. gadā? Viņam noteik-
ti būtu savs, lietpratīgs un cilvēcīgs viedoklis, kas, 
manuprāt, rosinātu daudzas mūsdienu negāci-
jas pārvarēt ar morālu izvēli, centrā liekot ne tikai 
pragmatismu un kriticismu vai cilvēka profesionā-
lās karjeras panākumus, bet arī mūžīgi aktuālo cil-
vēka galveno uzdevumu — veidot sevi labāku un 
pilnīgāku. 

Milta princips — apziņas un sirdsapziņas mijie-
darbe kā nepārtraukta humānistisku vērtību skaid-
rošana katram cilvēkam viņa vienīgajā dzīvē — no-
teica arī šī Domuzīmes numura esejas izvēli. Tiem, 
kas vēlas plašāk izzināt Milta gan zinātnisko, gan 
literāro darbu sūtību, iesaku pameklēt bibliotēkās 
viņa grāmatas Esejas par morāli (1985), Harmoniskais 
un disharmoniskais personībā (1979), bet jo īpaši 2008. 
gadā izdoto grāmatu Augusts Milts: patība un ētika, 
kurā blakus Milta darbiem un viņa dzīves gājuma 
raksturojumam publicētas arī viņa kolēģu iejūtīgi 
uzrakstītās atmiņas par viņu kā cilvēku, kura vei-
dolā galvenais ir humānisms, sargājamu un kopja-
mu vērtību tapšanas rosinājums un nepieciešamī-
ba pēc tām ikvienā cilvēkā. Ê
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Pirmpublicējums žurnālā 
Kentaurs XXI, nr. 38, 2005.

Izcilais Dānijas rakstnieks Leifs Panduro ro-
mānā Dānis Ferns (R., 1973) saka: «Tā kā man nav 
pagātnes, man ir viegli. Pagātne uzliek pienāku-
mus. Liek cilvēkiem uzvesties pēc zināmiem li-
kumiem. Ja cilvēkam nav pagātnes, viņam ir vieg-
li. Tad viņam ne par ko nav jāatbild. Tad viņš ir 
slims.» (75. lpp.)

«Zudusi atmiņa, tas tik ir ko vērts. Ar to gan va-
rētu apstulbināt veceni, atgriežoties mājās no ne-
darbiem.» (186. lpp.) Leifs Panduro diskutē par 
atbrīvošanos no pagātnes, par to, vai neatraisīts 
pagātnes mezgls neradīs arī nākamo mezglu. Ne-
atraisītu mezglu cilvēces, tautu, valstu, ģimeņu at-
tiecību vēsturē un cilvēku biogrāfijās nav maz. Ko 
mēs noslēpjam, stāstot par pagātni, kas mūsu at-
miņā nav tīkams, ko sevī nosodām, par ko priecā-
jamies?

Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures projek-
ta rīkotajās ekspedīcijās tiek uzklausīti simtiem 
dzīvesstāstu. Tajos ir ne tikai notikumu un faktu 
atcere, dzīves pieredze, kas nereti veidojusies ne-
žēlīgās situācijās, bet tur ir jūtami tautas un cil-
vēku sirdsapziņas puksti, grēksūdze, robeža, aiz 
kuras vārdi apklust, bet sāk ritēt asaras, iestājas 
pauze vai atskan negaidīti smiekli, lai nerādītu 
savu vājumu, varbūt notiek krasa pāreja uz citu 
tēmu, citu atceri. Dažkārt cilvēks it kā pastaigā-
jas pa savu neīstenoto nodomu kapsētu. Tur dus 
kāda mīlestība, ko iznīcinājis karš. Tur viss mūžs 

pagājis, nezināmo gaidot. Tur — neīstenota profe-
sija, aizsākta izglītība, kam svītru pārvilcis izsūtī-
jums. Tur ir arī atmiņas kā vaļēji kapi, ko vēlētos 
aizbērt, kā asiņojošas dvēseles brūces, ko gribē-
tos pārsiet un aizmirst. Tur ir situācijas, kad pār-
sniegtas cilvēka fiziskās un garīgās izturības ro-
bežas, un aiz tām — rīcība, kas nebūtu iespējama 
normālos apstākļos. Tur ir arī uzupurēšanās citu 
labā, kas pirkta par ļoti smagu cenu. Tur visur klāt 
sirdsapziņa!

Kāda sieviete uztic notikumu pirms vairāk 
nekā pusgadsimta. «Notika tas, ko aizmirst ne-
var nekad. Čekists pratināšanā pieprasa to, ko no 
jaunas meitenes var paprasīt. Ja neatdosies, visa 
ģimene tiks izsūtīta. Ko bija darīt?! (Seko liela asaru 
pauze.) Es neteicu ne mammai, nevienam...»

Atmiņu pēta daudzas zinātnes, bet visplašāk 
un daudzveidīgāk psiholoģija un vēsture. Lielais 
atmiņu filtrs ir vēsture, kas atsijā ne tikai būtis-
ko no nebūtiskā, aktuālo no neaktuālā, bet arī 
to, kas atbilst oficiālajai ideoloģijai, no tā, kas tai 
nevēlams. Diktatoriskie, totalitārie režīmi veido 
viennozīmīgi «pareizāko» vēsturi ar stingri cen-
zētu atmiņu. Ievērojamais franču vēsturnieks 
Marks Bloks, kuru 1944. gadā kā Francijas pat-
riotu pēc nežēlīgas spīdzināšanas gestapovieši 
nošāva, teicis, ka mēs vēl pašreizējā laikā atroda-
mies tikai «sirdsapziņas eksāmena» stadijā (Блок 
М. Апология истории. Москва: Наука, 1986. C. 7). 
Vēsturi Marks Bloks uzskata par cilvēkzinātni, 
un to nekad nav kaitīgi sākt ar mea culpa (mana 
vaina). Pats viņš ar sāpēm rakstījis: «Es piederu 
pie paaudzes ar netīru sirdsapziņu. (..) Lai mūsu 
bērni piedod mums asinis uz mūsu rokām.» (183. 
lpp.) Marks Bloks cīnījās par plašu, atklātu, godī-
gu, cilvēcīgu vēsturi, kas ļautu labāk saprasties, 
labāk izjust pārdzīvoto starp dažādu laikmetu 
cilvēkiem. Oriģinālas kultūrfilozofijas radītājs 
Ernsts Kasīrers (1874—1945) runā par cilvēka 
pašizziņas krīzi, kur «faktu bagātība nepavisam 
nenozīmē domu bagātību. Kamēr neizdosies at-
rast Ariadnes pavedienu, kas izvestu no faktu la-
birinta, nevar būt patiesas izpratnes par vispārējo 
kultūras būtību: turpināsies maldīšanās savrupu 
un nesaistītu datu masā, kurā, šķiet, trūkst jelkā-
das konceptuālas vienotības». (Apcerējums par cil-
vēku. R.: Intelekts, 1997. 33. lpp.)

Atmiņas un sirdsapziņas dzīvesspēks
Laikmetu jēgas, garīgo robežsituāciju pētnie-

kam, filozofam Karlam Jaspersam vēsturiskā at-
cere nav vienkārši zināšanas par pagātni, bet ir 
dzīvesspēks tagadnē. Tā ir zināma sasaukšanās ar 
Cicerona populāro teicienu, ka vēsture ir atmi-
ņas dzīvība (vita memoriae). Pagātne, kāda tā bijusi, 
nav tikai notikumi, fakti, bet arī to pārdzīvojums, 
izjūtas, motīvi, jēga.

Filozofijā atmiņa organiski iekļaujas laika ka-
tegorijā. Ētika interesējas par cilvēkam atvēlētā 
laika piepildījuma jēgu. Ar to cieši saistīta ir sirds-
apziņa, kas laika mūžības izjūtu vieno ar dzīves 
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Pagātnes neatrisinātie mezgli 
un vēstures sirdsapziņas 
eksāmens
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situācijām. Tā ir dziļākā atbildība par sevi, saviem 
tuviniekiem, ģimeni, tautu un cilvēci. Tā cilvēka 
iekšējā pasaulē sintezē, rezumē un vērtē ārējos 
iespaidus, paveikto un nepaveikto. Sirdsapziņa 
ir cilvēka iekšējās brīvības un autonomijas pa-
kāpes rādītāja. Tā rāda, cik lielā mērā pienākums, 
labestība, taisnīgums, godīgums, cieņa pret cilvē-
kiem, mīlestība ir kļuvusi par pašas personības 
rakstura sastāvdaļu, gūstot to dīvaino enerģiju, 
kas katras atsevišķās parādības spēku vieno sav-
starpējā papildinājuma kāpinājumā. Sirdsapziņu 
mēdz dēvēt par Dieva balsi cilvēkā, par svētnīcu, 
kur cilvēks sastopas ar Dievu, par sargeņģeli, par 
bargo kritiķi, tiesnesi, advokātu un soģi pašā cil-
vēkā. Tai kā sava veida virsapziņai ir reizē arī pie-
eja milzīgajai zemapziņas bagātībai, no kurienes 
atmiņā uzpeld pat sen aizmirstas lietas visā savā 
nesaudzīgajā patiesībā. Sirdsapziņa skar visu cil-
vēku — gan fizisko, gan garīgo. Kauns vairāk reaģē 
uz ārējo novērotāju klātbūtni, turpretim sirdsap-

ziņas iekšējā dvēseles balss visskaļāk kliedz klu-
sumā, vienatnībā. Viktors Igo sirdsapziņu salīdzi-
na ar kuģa enkuru, kas neļauj vētrai satvert un 
aiznest kuģi. Taču enkurs var arī notrūkt. Tūkstoš 
liecinieku ir pašā cilvēkā. Sirdsapziņa ir dīvaina ar 
to, ka tā kā subjektīvākā, intīmākā parādība rea- 
ģē uz ikdienas dzīves situācijām, bet vienlaikus tā 
ir arī pārsituatīva, ar mūžīgām patiesībām piemī-
tošu objektīvo raksturu. Tas atgādina dzenbudis-
ma sludināto objekta un subjekta saplūšanu. Arī 
pagātnes pārdzīvojumi, pieredze iekļaujas kā «at-
miņas dzīvība» mūsdienu dzīvē. 

Sirdsapziņa kā prāta, jūtu, gribas vienotāja ar 
atmiņas palīdzību vairo dzīvesspēku. Sirds atmi-
ņa ir spēcīgāka par prāta atmiņu. To grūtāk iz-
dzēst no mūsu dzīves. Emocijas rada tiešas klāt-
esamības pārdzīvojumu pat tāliem, vēsturiskiem 
notikumiem. Bet emociju atmiņām, neraugoties 
uz to spilgtumu, stiprumu, ir arī spontanitāte, 
nestabilitāte, vienpusība. Kādu nosodot, paras-
ti «aizmirst» labo, ko cilvēks darījis; kādu slavē-
jot, «aizmirst» viņa vājības. Jūtas ir stabilākas par 
emocijām. Tajās ir jau vērtību orientācija, sociālo 
normu lielāka vai mazāka ievērošana. Sirdsap-
ziņu stiprina jūtas, kurās ir cieņa, mīlestība pret 
cilvēkiem. Prāts rada distancēšanās iespēju, ie-
spēju bezkaislīgi objektīvi vērtēt notikumus, tos 
precizēt, veidot atmiņu loģisko secīgumu, atšķirt 
tipisko no nejaušā. Sirdsapziņu prāts stiprina, ja 
tas kalpo patiesībai. Griba, saskaroties ar dzīves 
grūtībām, šķēršļiem, it īpaši kopā ar jūtām, vei-
cina cilvēka pašrefleksiju, dod cilvēkam iespēju 
pārdzīvot sevi, objektīvāk novērtēt savas spējas, 
attīstīt savas potences. Griba labu darīt ikdienā 
ir labestīgas sirdsapziņas uzturēšanas svarīgs no-
teikums. Spilgtā atmiņā nereti paliek nevis veik-
smīgi paveiktais, bet tas, kas saistīts ar lielu grū-
tību pārvarēšanu. Ir arī izvēles, kur tieši ilgotais, 
bet neīstenotais, piemēram, romantiska mīlestī-
ba, paliek neizdzēšamā atmiņā uz visu mūžu.

Atmiņa ir reizē gan iepriekšējo paaudžu, gan 
arī pašreizējās dzīves jēgas, sociālā dzīvīguma 
uzturētāja. Sociālā, valstiskā amnēzija kā vēstu-
riskās «atmiņas zudums» (pagātnē) nereti tika or-
ganizēta — tika iznīcināti nelabvēlīgi, pastāvošo 
iekārtu atmaskojoši dokumenti, grāmatas, arī cil-
vēki, kuri varētu liecināt patiesību. Tā tika māk-
slīgi radīti vēstures «baltie plankumi» ar melnas 
sirdsapziņas palīdzību. Melu, visdažādāko viltī-
bu, demagoģijas uzturēšanai spēkā tad tiek zie-
doti milzu līdzekļi, radošie spēki, bet patiesības 
paudēji tiek dēvēti par tādiem, kas svītrojami no 
«tautas atmiņas».

Elle, šķīstītava un paradīze atmiņās un 
cilvēka sirdsapziņā

Dante Dievišķajā komēdijā iziet bezcerību iedve-
sošos elles lokus, cerību nesošo Šķīstītavu, kas 
ļauj atdzimt no grēkiem brīvai dzīvei un ielūko-
ties Paradīzē. Kaut kas līdzīgs notiek, kad cilvēks 
cenšas apjaust savu sirdsapziņu. Tur, priekšellē, 
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atrodas mūsu pelēcīgā vienaldzība, mūsu kom-
promiss starp labo un ļauno. Tur mūsu pārkā-
pumi, ko paši neesam gribējuši, kam sekas ne-
spējām paredzēt. Tur mūsu aizraušanās, ko esam 
sajaukuši ar mīlu. Tur, elles pirmajos lokos, mūsu 
vaina, kas radusies mūsu vājās gribas, mūsu lais-
kuma dēļ. Tālākajos lokos ir mūsu pašu ļaunā gri-
ba, kas grib baudīt grēku saldmi, ignorējot citu 
ciešanas, traģiku. Tur ir arī karjeras, biznesa ceļš, 
izmantojot jebkurus līdzekļus, lai celtos bagātī-
bā un varenībā uz citu asaru, izmisuma rēķina. 
Protams, to visu vieglāk veikt bez sirdsapziņas. 
Varbūt elle nav nekas cits kā pamodinātā sirds-
apziņa par saviem ļaunajiem darbiem, lai neļautu 
ļaunumam saplosīt cilvēku, lai ar labiem darbiem 
iedvestu cerības stariņu dvēseles tumsā, lai necil-
vēcības miršana dzemdētu cilvēcību. Sirdsapziņa 
ir arī sava veida šķīstītava, kas spēj attīrīt dvēseli. 
Tā ir morālā katarse, kas tik nepieciešama arī val-
stu un tautu vēsturē, atklāti atzīstot savas kļūdas, 
savas vardarbības izraisītās ļaunās sekas citu val-
stu un tautu dzīvē.

Filozofisko un ētisko pārdomu un jautājumu 
bagāta ir Dantes attēlotā pāreja no Šķīstītavas uz 
Paradīzi. Lētā, sliktā aizmirstības un labā atce-
res upē, var aizmirst visu ļauno, visu nelāgo, kas 
veikts Zemes dzīvē.

Bet šeit nav nožēlas, ir tikai smaidi,
jo augstais Spēks šeit visu lemj un vada,
un jācieš nav šeit sirdsapziņas spaidi.   

                           (Dante. Dievišķā komēdija.  
R.: Jumava, 1994. 366. lpp.)

Tas nozīmē, ka paradīzē tiek noņemts viss, kas 
izraisa sirdsapziņas mokas, viss traģiskais. Sirds-
apziņas pastāvēšanas nepārtraukto dzīvīgumu 
rada morāles pastāvēšanas noteikums — jābūtī-
bas un īstenības mūžīgā neatbilstība. Cilvēks var 
būt vienmēr labāks, taisnīgāks, godīgāks, nekā 
viņš ir pašlaik. Morāle un reizē arī sirdsapziņa 
pastāv cilvēka kā nepilnīgas būtnes virzībai uz 
pilnību, kurai nav griestu. Paradīzē jābūtība sa-
plūst ar īstenību. Tas padara lieku sirdsapziņu, 
morāli. Par atmiņu Dante Paradīzē saka: 

jo, savam ilgu mērķim tuvojoties, 
prāts tiecas dziļumos, tik bezgalīgos,
ka atmiņa tam nespēj līdzi doties. (327. lpp.)
Saplūst arī mirklis un mūžība: «Viens mirklis 

mani vairāk piesaistīja kā divi tūkstoš pieci simti 
gadu (..), jo atmiņā man maz no tā, kas bija, kad 
raudzījos es gaismā mūžīgajā.» (475. lpp.) Te ro-
das vesels pārdomu lauks — gan par elli bez ticī-
bas, cerības un mīlestības, gan par paradīzi, kurā 
jau ir lieka morāle un sirdsapziņa, un arī par mir-
kli un mūžību, kā Faustam, kas gatavs pārdoties 
Mefistofelim:

Ja kādreiz acumirklim teikšu:
Tu esi skaists, jel kavējies! — 
Tad labprāt savas gaitas beigšu,
Tad tavas važas mani sies. 

                           (J. V. Gēte. Fausts. R.:  
Jumava, 1999. 59. lpp.)

Zvaigžņotā debess pār mani un morālais 
likums manī

Vienam no dižākajiem pasaules morāles filo-
zofiem Imanuelam Kantam divas lietas pildīja 
dvēseli ar apbrīnu un godbijību: «zvaigžņotā de-
bess pār mani un morālais likums manī». Bet kas 
ir šis morālais likums manī? Vai tā nav sirdsapzi-
ņa, kurai himnu dzied Žans Žaks Ruso un kura 
18. gadsimta filozofijas kultūrā ir ne mazāk no-
zīmīga kā saprāts? Kants pats saka — likumu, kas 
dzīvo mūsos, sauc par sirdsapziņu. Tā ir mūsu rī-
cības piemērojums šim likumam. Kants to saista 
ar pienākumu, labo, brīvo gribu. Divas bezgalības 
— ārējā un iekšējā — savītas ar laika ziņā atšķirīgu 
galīgumu. Kants saka — «viss, kas pieder pie iek-
šējiem noteikumiem, tiek priekšstatīts laika attie-
cībās» (Tīrā prāta kritika. R., 1931. 33. lpp.). Kantam 
šis «likums manī» jeb sirdsapziņa ir katrā cilvē-
kā, to izjūt sevī kā iekšējo tiesnesi pār visām brī-
vām rīcībām, tas novēro, draud un iedveš cieņu. 
Sirdsapziņa sakņojas cilvēka būtībā. Ar baudu un 
izpriecu palīdzību viņš var to apslāpēt vai iemi-
dzināt, bet nevar no tās izbēgt. Laiku pa laikam 
dzird tās bargo balsi. Pirmais cilvēka pienākums 
pret sevi ir sevi iepazīt. Pēc morālās pilnības pra-
sības jāizzina sava sirds, vai tā laba vai ļauna, vai 
ir tīrs tavas rīcības avots. «Pirmais jebkuras cilvē-
ciskās gudrības sākums ir morālā pašizziņa, kas 
cenšas iekļūt grūti izmērāmos sirds dziļumos.» 
(Кант И. Сочинения. Т. 4, ч. 2. М.: Мысль, 1965. 
С. 380.)

Sirdsapziņas un atmiņas mijiedarbības 
paradoksalitāte

Pārdzīvojuma skats pagātnē savijas ar skatu 
nākotnē. To jau nosaka galvenā ētiskā pretru-
na starp morālo jābūtību un tikumisko realitā-
ti. Morālai jābūtībai kā nākotnes prasībai ir liela 
determinējoša nozīme tagadnē. Turklāt morālo 
principu, normu, vērtību īstenojuma paraugi kā 
atbalsts jābūtībai ir gan pagātnē, gan tagadnē. Šos 
cilvēkus mēdz dēvēt par sirdsapziņas cilvēkiem. 
Tādu ir daudz katrā novadā, katrā tautā, kat-
rā laikmetā. Masu komunikācijas līdzekļos viņi 
reti redzami. Viņus no sabiedriskās domas atmi-
ņas izspiež ļaundari, blēži, seksa varoņi, intrigu 
meistari. Labi darbi bieži ir kā svaigs gaiss, kā tīrs 
ūdens, ko ievēro tikai tad, kad tā pietrūkst. Un 
tad jau ziņo par piesārņojumu, nevis par tīrību. 
Lai attīrītos, mēs mazgājamies netīrumos. Pašaiz-
liedzīgas tikumiskas rīcības autori parasti pada-
ra labu darbu un aiziet ēnā. Realitātē cilvēks var 
atrasties zaņķī, netiklības purvājā. Sirdsapziņa ir 
tā, kas cilvēku cenšas no muklāja izvilkt vispirms 
paša spēkiem. Ja netikums jau kļūst par paradu-
mu, tad sirdsapziņai ir gandrīz neiespējami tikt 
uzklausītai.

Sabiedriskajai domai ir liela audzinoša no-
zīme, ja tā ir kā sociālās sirdsapziņas nesēja. Ja 
ikdienā tās atmiņā atkārtojas visdažādākās ne-
gācijas, tad jau zināms nihilisms pret apkārtē-



17

Ātrums, 
skaļums aprij 
sirdsapziņu. 
Nav laika 
veltīt 
uzmanību 
sīkumiem

Augusts Miltsproza Atmiņa un sirdsapziņa

jo dzīvi ar depresijas iezīmēm kļūst par sabied-
riskās domas normālu iezīmi. Saka, ka cilvēkam 
esot jāaizmirst, ko labu viņš citiem darījis, bet 
jāatceras savi ļaunie darbi, lai tos izpirktu ar la-
biem. Kur cita acī redz skabargu, bet savā neredz 
pat baļķi, tur jau iekšējais tiesnesis ir «korum-
pēts». 

Atmiņas un sirdsapziņas degradācija, piesār-
ņošana ir savstarpēji saistītas sabiedrības un 
personības attīstības nelaimes. Dzīve bez sirds-
apziņas ir dzīve bez morālās pagātnes, dzīve kā 
pasaules bārenim. 

Dīvains ir tāda sirdsapziņas cilvēka kā Alberta 
Šveicera (1875—1965) teiciens: «Tīra sirdsapziņa 
ir velna izgudrojums.» (Швейцер А. Культура и 
этика. М.: Прогресс, 1973. С. 315.) Cilvēka dzīves 
koptvērumā, pastāvot augstām prasībām, kon-
fliktu bagātai dzīvei un aktīvai, radošai darbībai, 
bezgrēcīga dzīve drīzāk ir pašapmāns un īsa at-
miņa.

Mirkļa tirānija kā sirdsapziņas un ilgstošas 
atmiņas bende

Sirdsapziņa nav domājama bez ilglaicīgas at-
miņas. Tā ir sirdsapziņas atmodas, attīstības un 
pastāvēšanas svarīgs nosacījums. Īslaicīgā, si-
tuatīvā mirkļu atmiņa bez ilglaicīguma ir veids, 
kā neļaut apziņā rast mājvietu morālei un tās 
dziļākai iekšējai morālai pašrefleksijai — sirds-
apziņai.

Ilgstošs laiks, vēsture, ētiskie principi, pamat-
vērtības, tikumi uztur gan individuālo, gan sa-
biedrisko sirdsapziņu dzīvu. Indivīda attīstībā 
personības kā cilvēciskas būtnes veidošanās rei-
zē ir arī sirdsapziņas veidošanās. Bezpersonisku-
mam nav sirdsapziņas. Grūti ir apelēt pie pūļa, 
bara sirdsapziņas. Sirdsapziņa ir sava veida cilvē-
ka, arī sociālās grupas morālās autonomijas rā-
dītājs.

Sirdsapziņā slēpjas neizsmeļamas audzinā-
šanas un izglītošanas potences, vēl pietieka-
mi nenovērtēts sabiedrības labklājības attīstības 
faktors. Ārējā uzraudzība, kontrole pārvēršas 
iekšējā. Savstarpējā uzticībā varam iztikt bez 
daudzām formalitātēm, birokrātiskiem apstipri-
nājumiem.

Pasaulslavenais psihologs, psihiatrs Karls 
Gustavs Jungs (1875—1961) runā par krietnu-
mu kā obligātu mūsdienu cilvēku kritēriju, ar 
nožēlu konstatējot, ka «mūsdienīgais nav ne-
kas cits kā sirdsapziņu zaudējis spekulants. 
Mūsdienu cilvēkam jābūt augstākā mērā kriet-
nam, jo nevēsturiskums ir klaja neuzticība pa-
gātnei (..). Noliegt pagātni, lai tikai apzinātos 
tagadni, — tā būtu tīrā niecība. Šodienai tikai 
tad ir jēga, ja tā atrodas starp vakardienu un 
rītdienu (..). Visa relativizācija, ja tas ir augstā-
kais un pēdējais princips, iedarbojas graujoši.» 
(K. G. Jungs. Dvēseles pasaule. R.: Spektrs, 1994. 
6., 7., 17. lpp.)

Sirdsapziņa ir augstu pacelta gara latiņa cilvē-

ka dvēselē. Tā iegaismo arī milzīgo atmiņu krā-
tuvi un instinktu bagāto pasauli — zemapziņu, 
ko mēdz dēvēt arī par bezapziņu, neapzināto. Šī 
gara latiņa ir dvēseliskais pacēlums cilvēkā, ko 
ir ļoti grūti uzturēt augstā jābūtības līmenī. In-
stinkti no zemapziņas dzīlēm piesaka savu vēl-
mju apmierinājumu. Ikdienas dzīve ar neskai-
tāmām situācijām, ko veido gan sadzīves, gan 
darba prasības, gan modes diktāts, nereti ir kra-
sā pretrunā ar gara augstajām prasībām. Mirkļi 
paiet bez mūžības strāvojuma, nododot prin-
cipus, pamatvērtības, dižas autoritātes, vērtī-
gas pagātnes atziņas kā neatbilstošas laikmeta 
straujajam izmaiņu garam, alkatīgi tverot aiz-
vien jauno, aizvien īsākā laikā aizmirstot to, kas 
tika pielūgts iepriekš. 

Trauksmi modina norvēģu politologs, so-
ciālantropologs un rakstnieks Tomass Hillanns 
Ēriksens ar darbu Mirkļa tirānija. Straujš un gauss 
laiks informācijas sabiedrībā (R.: Norden AB, 2004). 
Autors runā, ka tiek radīta sabiedrība, kurā gan-
drīz nebūs iespējams atšķetināt dziļākas domas, 
kurā tiek ignorēta vajadzība pēc ceļa rādītājiem, 
principiem, kurā pietrūkst stabilitātes un tālre-
dzības, kurā ātrums kā narkotika izraisa atkarību, 
novedot pie vienkāršošanas, konveijera efekta, 
atlases kritēriju zuduma, fragmentārisma. Ātru-
ma pakāpe ir tieši proporcionāla aizmiršanas in-
tensivitātei. «Mūsdienu kultūra iet pilnā gaitā uz 
priekšu, bet nekur nenonāk.» (143. lpp.) Mirklis 
ir mainīgs, virspusējs un spilgts, mirklis top par 
visu. Ģimene kļūst par pārpalikuma kategoriju. 
«Vien cilvēki, kam nav ne morālo vērtību, ne ap-
domas, uzskata, ka jauninājumi vienmēr ir lie-
liski. Gāzes kameras arī bija jauninājums.» (171. 
lpp.) Visvairāk trūkst labu filtru. T. H. Ēriksens 
aicina pārdomāti nošķirt gauso laiku no straujā, 
gūstot labumus gan no straujās, gan gausās pa-
saules. 

Indiešu gudrība māca, ka mirkļu ķeršana ir ne-
pārtraukta to zaudēšana. Mirkļi tad jau atgādina 
jūras viļņu skalošanos krasta smiltīs, kad nāka-
mais izdzēš iepriekšējā atstātās pēdas. Pētījumi 
rāda, ka īslaicīgā atmiņa ir nestabila, tā izraisa 
neironu aktivitāti, bet ilglaicīgā atmiņa spēj radīt 
stabilitāti un pat bioķīmiskas izmaiņas smadze-
ņu šūnās.

Ātrums, skaļums aprij sirdsapziņu. Nav laika 
veltīt uzmanību sīkumiem. Un par sīkumu, īs-
laicīgu aizraušanās epizodi var kļūt otrs cilvēks, 
kas ātri atmiņā uzpeld, ātri vajadzību apmierina 
un zūd kā vienreizējas lietošanas prece, kā papī-
ra kabatlakatiņš. Otrs cilvēks var pārvērsties par 
sīku detaļu ātrajā partneru nomaiņā, ātrumu at-
tiecinot arī uz attiecībām. Tad cilvēks ir tikai epi-
zode otra dzīvē, kur cita epizode dzēš atmiņas 
par iepriekšējo. Roberts Mūks jautā: «Kas gan 
tu, cilvēk, esi — tik mazs un tik lielu nastu nes-
dams? (..) Tikai fragments vēl nepabeigtā tekstā.» 
(Dienu varzā kā paradīzes dārzā. R.: Zinātne, 2004. 
165. lpp.) Ê
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Laiks iet, tu saki?
Laiks paliek, aizejam mēs.

Henrijs Ostins Dobsons

PROLOGS
1.
Dzīve, kas šķita bezgalīga, pēkšņi kļuva par no-

griezni ar skaidru sākumu un vēl skaidrākām bei-
gām.

Brīžiem šī dzīve bija tikai mirklis, kurā viņš 
dzīvoja.

Bija pienācis septembris.

2. 
Kādā rudens pēcpusdienā Nauris nokļuva 

Kurzemes jūrmalā, vietā, kur reiz bija Aizliegtā 
zona. 

Izmantojot izdevību, viņš devās uz jūras kras-
tu.

Uz soliņa netālu no izlaupītā un sarūsējušā pa-
domju armijas sargtorņa sēdēja kāds vecāks vīrs. 

Ieskatījies Nauris pazina viņu pēc ugunszīmes 
uz pieres. 

Tas bija Mihails Gorbačovs.
Kad viņš nostājās tam līdzās, Gorbačovs zau-

dēja līdzsvaru un nogāzās smiltīs.
Tā bija lelle no Zonas laikiem. Saniknoti par 

Latvijas neatkarību, piedzērušies armijnieki bija 
pārģērbuši mācību lelli par ģenerālsekretāru. 

Lelle bija caurcaurēm ložu sašauta un sapelē-
jusi.

Nauris to atstāja guļam smiltīs un devās pro-
jām.

Debesīs slīdēja zemi, ātri rudens mākoņi, kas 
šķita nākam no bezgalības ceļā uz bezgalību.

Gorbačovs Latviju apmeklēja tikai vienreiz 
mūžā — 1987. gada februārī.

LIETUS LAIKĀ ASARAS NEREDZ
1.
1987. gada 17. februārī pulksten 11.57 no Vnu-

kovas aerodroma pacēlās padomju valdības pa-
sažieru lidmašīna IL62. Tajā atradās PSKP CK 
ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs, viņa sieva 
Raisa un vēl 30 cilvēku liela delegācija.

Pēc nepilnas stundas lidmašīna nolaidās Rīgas 
lidostā.

Gorbačovam bija tikai 56 gadi, un viņš bija vis-
jaunākais no Politbiroja locekļiem. Uz Baltijas re-
publikām viņš devās ar konkrētu mērķi, kuru lie-
liem burtiem rakstīja uz papīra lapas sev priekšā.

PĀRBŪVE. ATKLĀTĪBA. JAUNĀ DOMĀŠA-
NA.

11.45 — brīdī, kad IL62 lidoja virs Ilūkstes un 
samazināja augstumu no desmit kilometriem 
līdz astoņiem, Gorbačovu uzrunāja viņa apsar-
dzes priekšnieks Medvedevs:

— Mihail Sergejevič, paskatieties!
Pāri Raisas plecam Gorbačovs pieplaka pārāk 

mazajam iluminatoram, bet neredzēja neko citu 
kā izbalējušas debesis.

— Kas par lietu? — viņš vaicāja. 
— Krītoša zvaigzne, — miesassargs smaidot sa-

cīja. — Kaut kas jāvēlas.
Nu arī ģenerālsekretārs beidzot pamanīja kniep- 

adatas lieluma dzirksteli, kas debesīs izskatījās kā 
atlūza no uzšķilta sērkociņa.

— Haleja komēta, — paskaidroja akadēmiķis 
Čazovs, kurš sēdēja Gorbačovam tieši aiz mugu-
ras. Tā bija iegājies kopš Brežņeva laikiem.

— Kas tas ir — Galileja komēta? — Raisa Gorba-
čova smaidot jautāja.

— Tā ir zvaigzne, — akadēmiķis paskaidroja, — 
bet ļoti īpatna: to redzēt ir liela veiksme. Vēl lielā-
ka veiksme ieraudzīt divreiz. 

— Kāpēc? — Raisa Maksimovna neatlaidās.
— Tā palido Zemei garām reizi septiņdesmit 

piecos gados, — Čazovs paskaidroja.
— Nu re, — Gorbačovs pasmaidīja. — Tad tiešām 

kaut kas jāvēlas. Ko mēs varam vēlēties? Mieru 
visā pasaulē. Labklājību visiem labas gribas ļau-
dīm, bet jo sevišķi mūsu, padomju, cilvēkiem.

Audzinoši pacēlis pirkstu, viņš turpināja:
— Pie tā mēs strādājam. Būs pārmaiņas, būs 

jauna attieksme, būs arī rezultāts.
Īss skaņas signāls ar mirgojošu gaismu aicināja 

IL pasažierus piesprādzēties.
Valdības lidmašīna slīdēja virs Baltijas jūras un 

pēc piecām minūtēm nolaidās Padomju Latvijas 
galvaspilsētā.

2.
Dzīvē nav miera stāvokļa.
Tevi visu laiku kāds vajā. Ja tev šķiet, ka dzīvē 

Emulators
Egīls Venters

Garstāsts
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iestājies miers, kaut kur nezināmā vietā ceļas ne-
gaisa mākoņi.

Pirmais to atgādināja Mihails Gorbačovs, kurš 
uzrunāja Nauri no televizora ekrāna, stāvot pie 
Ļeņina pieminekļa Rīgas centrā: «Mēs savu dro-
šību neatstāsim novārtā, kaut arī netiecamies pēc 
militāra pārsvara. Mēs nedrīkstam atdot miera 
likteni imperiālisma militāri rūpnieciskā kom-
pleksa rokās. Tas gribētu vairāk lielgabalu un vai-
rāk saspīlējuma, lai gūtu peļņu.»

Nauris izslēdza TV, un gandrīz tūlīt zvanīja te-
lefons. Robotam līdzīgā balss, kas pārjautāja viņa 
vārdu, uzvārdu un tēva vārdu, piederēja kara ko-
misariāta rakstvedim.

— Kāpēc izvairies no dienesta? — jautāja pra-
porščiks Pētersons. — Vai tu zini, kas ir 23. feb-
ruāris un kas ir ierobežots padomju armijas kon-
tingents?

Viņš pats arī atbildēja: 
— 23. februāris ir Padomju armijas diena, bet 

ierobežots padomju armijas kontingents ir armi-
jas daļas, kas pilda savu internacionālo pienāku-
mu Afganistānā.

Nauris bija zaudējis valodu un klusēja.
— Tātad, — Pētersons turpināja, — es tevi gaidī-

šu 23. februārī, Padomju armijas dienā, pulksten 
7 kara komisariātā Ļeņina ielā 222 ar pirmās ne-
pieciešamības lietām — zobu birsti, bārdas dze-
namo, pasi un karaklausības apliecību.

Padomju armijas dienu svinēsi vagonā ceļā 
uz seržantu skolu kaut kur Krievijas vidienē, aiz 
Urāliem.

Ja nepaveiksies, lidosi uz Taškentu, pēc diviem 
mēnešiem uz Kabulu. Ierobežots padomju armi-
jas kontingents Afganistānā.

— Vai saprati? — Pētersons pārjautāja.

3.
Pa ceļam uz vecpilsētu Nauris ievēroja, ka visā 

pilsētā izslēgti luksofori. 
Satiksmi regulēja autoinspektori svētku uni-

formās ar baltiem cimdiem un ķiverēm. Ļeņina 
ielā viņš bija spiests apstāties, kad dzeltens žigu-
lis ar uzrakstu MILICIJA un ieslēgtām bākugu-
nīm aizšķērsoja sānielu, bet vēl pēc brīža attāla 
sirēnu skaņa pieauga līdz biedējošiem decibe-
liem. Priekšā braucošo milicijas volgu pavadīja 
valdības mašīnu kortežs un vairāki ZIL limuzīni, 
kas nostājās starp Sarkano strēlnieku muzeju un 
Politehnisko institūtu.

No pirmās mašīnas izlēca četri miesassargi un 
neuzticības pilni nostājās pret ļaudīm, kas stāvēja 
uz trotuāra. Visi gaidīja, kad no mašīnas ar valsts 
numura zīmi 9332MM6 izkāps līdz šim tikai te-
levīzijā redzētais Gorbačovs.

Viss notika strauji kā mēmā kino filmā; komu-
nistiskās partijas ģenerālsekretārs tagad stāvēja 
tieši pretī Naurim un skatījās viņam acīs:
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— Vai atbalstāt valdības jauno politiku?
Nauris pamāja ar galvu, bet kāda balss viņam 

aiz muguras pārliecinoši atbildēja:
— Atbalstām, Mihail Sergejevič! 
Nauri nepameta sajūta, ka atbildētājs ir viens 

no cilvēkiem, kas privātās drēbēs uzmana kārtī-
bu pasākumā, bet Gorbačovs spītīgi skatījās tieši 
uz Nauri.

— Kas rūp studentiem?
— Lai neizaugtu jauna birokrātu armija, — balss 

aiz muguras atbildēja vēl pārliecinošāk.
Gorbačova laipnās acis joprojām skatījās uz 

Nauri, un viņš kā no malas dzirdēja pats sevi sa-
kām:

— Mūsu institūtā ilgi būvē baseinu.
Gorbačovam tas nepatika; viņš vairs neskatījās 

uz studentu, bet atbildēja visiem tiem, kas atra-
dās AIZ viņa.

— Protams, tas ir slikti, — PSKP CK ģenerālsek-
retārs sacīja, bet tad viņa acīs parādījās smieklu 
dzirkstelītes un viņš piebilda: — Bet jums taču lī-
dzās ir jūra!

Atskanēja smiekli.
Naurim šķita, ka smejas par viņu; viņš izlauzās 

no skatītāju pūļa un tad atcerējās par Sandru.

4.
Sandra izkāpa no trolejbusa tik smaidīga un 

skaista, it kā pasaule eksistētu viņas dēļ.
Piedod, — viņa sacīja, — trolejbuss kavējās.
Zinu, — Nauris īgni atbildēja. — Te bija Gorba-

čovs.
Izskatījās, ka Sandra nezina, kas ir Gorbačovs.
Tomēr viņa to paturēja pie sevis, un Nauris no-

turējās nepateicis, ko domā par šo provinces aiti-
ņu, kuru tas bija noskatījis tā paša iemesla dēļ kā 
tie, kas tecināja siekalas, kad viņa pagāja garām 
piegulošajā svīterī. 

Visu izdzēsīs vienība nr. 493 un Padomju ar-
mijas diena.

— Vai tev viss kārtībā? — Sandra jautāja.
Viņi bija izgājuši cauri Vecrīgai, nepārmijot ne 

vārda. 
Jo viņi bija svešinieki un palika svešinieki.
Attiecībām ar Sandru agri vai vēlu būs jāpie-

liek punkts.
Pie tramvaja pieturas viņš meitenei sacīja:
— Mēs vairs nevarēsim tikties!
Viņš gribēja paskaidrot, izstāstīt par kara ko-

misāra pavēli un 23. februāra rītu, bet pieturā ie-
brauca tramvajs, un tā troksnī runāt būtu veltīgi.

Sandra aizgriezās un strauji, kā glābiņu meklē-
dama, ielēca tramvajā.

No tramvaja reproduktora skanošo dziesmu 
viņa jau kādreiz bija dzirdējusi.

«Lietus laikā asaras neredz.»

MILICIJAI ZVANĪT 02
1.
Nākamajā rītā Nauris pamodās istabā ar mel-

nām sienām.

Tādā istabā varēja dzīvot tikai Emīls Gobiņš, 
pazīstams arī kā EMULATORS. 

Iesauku draugs bija aizņēmies no Alana Vail-
dera. Depeche Mode taustiņnieka pirksti skrēja pa 
sintezatora Emulator II taustiņiem ātrāk nekā Fe-
rencam Listam klavierkoncerta laikā un varēja 
sacensties ar Bahu, kurš nosvīdis cīnījās ap ērģe-
lēm Drēzdenes katedrālē.

Tieši viņš — Alans Vailders — bija mūsdienu ģē-
nijs, un tieši viņa dēļ sapnis nopirkt Japānā ražo-
to sintezatoru Emīlam bija kļuvis par apmātību.

Tā vietā viņam nācās samierināties ar Elektro-
niku — padomju atbildi Rietumiem, ar kuru spē-
lētais Everything Counts pārvērtās sintētiskā iz-
smieklā.

Tomēr pienāks diena, kad Emīls tiks pie īsta 
Emulator II; par spīti cietumam, kas ir šī pasaule, 
un Padomju Latvija — viens no briesmīgākajiem.

2.
Kas viņa ir, Nauris bezrūpīgi jautāja, norādot 

uz kādu plakātu pie sienas.
Draugs nosauca kādu dziedātāju, kuras vārds 

Naurim neko neizteica.
Tomēr sieviete plakātā viņam atgādināja Sandru.
Tu mani neatradīsi, viņa bija teikusi, kad Nau-

ris pieteicās meiteni apciemot. Es dzīvoju aizlieg-
tā vietā.

Sandra bija izaugusi Kurzemes mežos, kuros 
varēja staigāt stundām ilgi un nesatikt nevienu 
cilvēku, drīzāk mežacūkas vai padomju tankus 
smilšu ceļos, robežsargu patruļas auto vai pret-
gaisa aizsardzības radaru.

Viņas dzimtajā ciematā varēja iebraukt tikai ar 
īpašu pasē iespiestu zīmogu.

Sandru viņš bija pasūtījis uz vienu vietu, bet 
dzīve bija pasūtījusi uz vienu vietu viņu.

3.
Atmiņas nogrieza attāla sirēnu skaņa, un krus-

tojumā abus draugus apturēja milicijas seržants.
— Būs jāpagaida, — viņš dusmīgi sacīja. — Tūlīt 

garām brauks kolonna.
— Kāpēc jāgaida? — Emulators ērcīgi jautāja. — 

Es gribu uzdot jautājumu PSKP ģenerālsekretā-
ram.

Seržants palūkojās uz studentu, no kura plūda 
alkohola smaka, un sadrūma.

— Paskaties spogulī, — viņš pamācīja, — un tu 
sapratīsi, kāpēc nedrīkst.

— Kāpēc, — Emulators nelikās mierā. — Es gribu 
uzdot vienu vienīgu jautājumu.

Nez no kurienes seržantam līdzās parādījās 
pusmūža milicis ar ausaini. Viņa izskats liecināja, 
ka tas šeit neatrodas nejauši.

Seržants viņu pazina un salutēja. Pilsētas mi-
licijas priekšnieks Viktors Buhajs pats personīgi 
atbildēja par kārtību Gorbačova vizītes laikā.

Viņš satvēra Emulatoru aiz rokas un klusi, bet 
naidīgi iečukstēja ausī:

— Vēl viens pīkstiens, un es tavas brilles uzvilk-

Egīls Ventersproza Emulators
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šu uz tavas pakaļas! Vai saprati?
Šajā brīdī kolonnas priekšgalā braucošā auto-

inspekcijas volga sasniedza Gorkija ielas krus-
tojumu un pulkvedim pēkšņi vairs nebija laika 
kādu pamācīt.

Vēl pēc brīža garām Engelsa ielai milzīgā ātru-
mā pabrauca trīs ZIL limuzīni. Otrajā sēdēja pus-
mūža vīrietis ar apaļu galvu.

Nauris varēja apzvērēt, ka redzējis arī ugunszī-
mi uz Gorbačova pieres.

4.
— Piezvani viņai, — draugs mudināja, uzzinot 

Naura neomas iemeslu.
Viņš ievilka to telefona būdiņā netālu no Ķī-

mijas fakultātes un iespieda viņa rokā klausuli.
— Man nav naudas, — Nauris atzinās.
— Tad zvani par velti, — Emulators nosmēja.
Sastindzis, it kā notiekošais būtu ļauns sapnis, 

Nauris vēroja, kā draugs nešauboties uzgriež 
02
Tuvredzīgajam Naurim šķita, ka uz ciparnīcas 

ir nevis 02, bet gan
DM 
Emulators par šo domu pasmēja, bet, izdzirdis 

klausulē milicijas dežuranta balsi, acumirklī jau-
tāja:

— Vai es drīkstu runāt ar Gorbačovu?
Dežurants nikni uzsauca:
— Šis ir ārkārtas zvanu telefons. Neaizņemiet 

līniju!
— Man ir jārunā ar Mihailu Gorbačovu.
— Kāds ir jautājums? — vada otrā galā vaicāja 

kāda cita balss.
Emulators turpināja:
— Kā lai mūziķis Padomju Latvijā pierāda, ka ir 

dievs? Sintezatoru dievs? Vai zināt, kas ir Alans 
Vailders, kas ir Depeche Mode? Kāpēc man ir jāspē-
lē Elektronika — nekam nederīgs padomju brāķis, 
un man nav NEKĀDU cerību, ka reiz kas mai-
nīsies.

— Un ko jūs vēlētos mainīt? — balss jautāja.
Nauris bija pilnībā atskurbis, turpretim Emu-

latoru saruna ar pilsētas milicijas dežurantiem 
aizrāva arvien vairāk.

— Vai jūs zināt, ka Gorkija ielā stāv kāda ma-
šīna, kuru es uzsperšu gaisā, kad garām brauks 
tēvocis Miša? 

— Nē, — balss klausulē kļuva arvien draudzīgā-
ka un ieinteresētāka. — Stāstiet!

— Ko man stāstīt? Varat man ticēt, viņš mazliet 
dabūs palidot! Un tad es uzvilkšu VIŅA brilles uz 
VIŅA pakaļas, nevis otrādi!

Emulators izskatījās nikns; viņš no visa spēka 
parāva telefona klausuli, kas palika viņa rokā.

To viņš ņēma līdzi un izsvieda tuvākajā atkri-
tumu tvertnē.

Vēl pēc viena krustojuma Nauris un Emulators 
nesarunājuši aizgāja katrs uz savu pusi, bet Nau-
ris drīz vien pārgāja no raita soļa uz skriešanu.

Apstājās viņš tikai pie medicīnas skolas kop-

mītnēm.
Bija iestājies vakars. 
Debesīs starp kopmītnes dzelteno sienu un 

parka kokiem aizslīdēja lidmašīna — sīka kā alu-
mīnija kniede.

Ja redz krītošu zvaigzni, kaut kas ir jāvēlas.
Tā nebija krītoša zvaigzne. Mihails Gorbačovs 

bija atvadījies no Padomju Latvijas partijas aktī-
va un darbaļaudīm. Valdības lidmašīna uzņēma 
augstumu, lai pēc pusstundas nolaistos Tallinā.

Tā nebija ne krītoša zvaigzne, ne Haleja komē-
ta.

Ja es izglābšos, Nauris nodomāja, tad aizbrauk-
šu pie Sandras un viss būs kā agrāk.

Jo kurš zina, kā ir dzīvot, bet nepiedzimt?

5.
Anonīmo zvanu uztvērām ļoti nopietni, atce-

ras toreizējais Rīgas pilsētas milicijas priekšnieks 
Viktors Buhajs.

Zvanītājs bija informēts, ka atpakaļceļā no 
Ādažiem Gorbačovs brauc pa Gorkija ielu; viņš 
draudēja uzspridzināt automašīnu, kas esot pilna 
ar sprāgstvielām.

Protams, mēs nevarējām tik īsā laikā pārbaudīt 
visas automašīnas, kas bija novietotas ielas malā.

Draudu zvans tika ierakstīts, un es ar to devos 
uz Valsts drošības komiteju. Tur ilgi apspriedā-
mies, ko darīt.

Es ierosināju, ka jāmēģina pēc iespējas paildzi-
nāt Gorbačova viesošanos Ādažos, lai mēs iegūtu 
laiku draudu izvērtēšanai un novēršanai.

Kamēr mēs spriedām, pienāca ziņa, ka Gorkija 
ielā netālu no Ķīmijas fakultātes un Valsts dro-
šības komitejas atrastas tukšas kastes, no kurām 
pazuduši lādiņi.

Tas lika rīkoties.
Nolēmām, ka pa iepriekš plānoto maršrutu — 

tas no Ādažiem veda pa Gorkija ielu uz Jūrma-
las rezidenci — jāpalaiž viltus kolonna, bet Gor-
bačovs jānovirza pa citu ceļu: caur Rumbulu un 
Ķengaragu.

Viss beidzās laimīgi: Gorbačovs bez kādiem 
incidentiem nokļuva Jūrmalas rezidencē, kur bija 
apmeties vizītes laikā.

Vakarā viņš aizlidoja uz Tallinu, un mēs varē-
jām iedzert kādu glāzīti, lai nomierinātu nervus, 
atceras Buhajs un piebilst:

NOĶERT ZVANĪTĀJU TĀ ARĪ NEIZDEVĀS.
Viņš noklusē, cik tuvu tam bijuši.

DZĪVE IR/NAV PLUDMALE
1.
Tajā vasarā, atceras Nauris, es sapratu, ka mā-

koņu krāvumi pie horizonta gan atgādina kalnus, 
bet nav kalni. Un vispār — kalni mēdz būt dažādi.

Jo vairāk tu sapņosi par Alpiem uz šokolādes 
tāfelītes, jo drīzāk nokļūsi pavisam citos kalnos.

Arī ap Kabulu ir kalni. Astoņdesmitajos gados 
Padomju Savienība Afganistānā zaudēja 15 000 
karavīru, bet 50 000 tika ievainoti.
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23. februārī PSRS svinēja Padomju armijas die-
nu. Pulksten 9 kara komisariāta pagalmā pulcē-
jās apaļš simts divdesmitgadnieku ar somām un 
polietilēna maisiņiem. Ķemmes, skuvekļi, zobu 
birstes.

Pēc vairākām stundām viņus zaļos kravas auto 
ar uzrakstu CILVĒKI pārveda uz Oškalnu staciju, 
kur sadalīja vienībās un līdz vakaram iesēdināja 
vilcienā. 

Pulksten sešos lokomotīve izkustējās un vilcie-
na sastāvs aizbrauca Krievijas virzienā.

Nauris šajā vilcienā neatradās; viņš nebija arī 
kara komisariātā no rīta, un neviens viņu ne-
meklēja.

2.
Viņu nemeklēja arī otrdien, trešdien un ceturt-

dien. Lekciju vietā viņš ik rītu devās uz pirmo 
kinoseansu Palladiumā, Teikā vai kādā citā kino- 
teātrī.

Pēcpusdienas viņš pavadīja centra bāros, kur 
iepazinās ar viesmīļiem, brīvmāksliniekiem un 
čekistiem, kuri nemaz neslēpa savu nodarboša-
nos.

Viņš mēģināja vēlreiz satikt Sandru, bet ko-
mandante sargāja kopmītnes durvis kā antīkais 
cerbers.

Drīz pienāca maijs un iestājās pavasaris.
Padomju armija par Nauri bija aizmirsusi; de-

kāns sameklēja viņu studentu smēķētavā un 
piedraudēja izslēgt no augstskolas; Naura elpa 
smaržoja pēc karstvīna, drēbes bija neglābjami 
piesūkušās ar tabakas dūmiem.

Tad jau būs jāpamet šis sieviešu klosteris, Nau-
ris nekaunīgi atbildēja. Atbildes vietā dekāns Jan-
sons salti ieskatījās viņam acīs un pagrieza mu-
guru.

Pēc pavasara iesaukuma Ķīmijas fakultātē bija 
palicis nepilns puišu ducis, no kuriem puse die-
nestu padomju armijā jau bija izgājuši.

Nauris nezināja, kāpēc viņa lieta ir nolikta citā 
skapī; viņš nezināja arī to, kāpēc praporščiks Pē-
tersons Padomju armijas dienā bija tik piedzēries, 
ka knapi turējās kājās. Pie visa vainīga bija kāda 
jauniesaucamā māte, kas to sameklēja svētdienas 
vakarā, dienu pirms iesaukuma. Jo arī svētdienās 
ronim līdzīgais ūsainis žūpoja savā darba kabine-
tā un apzvanīja tos iesaucamos, kas necēla klau-
suli darba dienās.

Protams, viņš varēja palīdzēt. Un viņš arī pa-
līdzēja.

Uz kādu laiku Nauris bija glābts.

3.
Sandru viņš vēlreiz satika Mākslas dienās. Viņa 

bija kopā ar draudzeni un diviem puišiem, kas 
nepārprotami šķita to pielūdzēji.

Sandra stāvēja pie universālveikala ieejas, un 
viņas sejā spoguļojās saules zaķīši.

Bija pavasaris, visa zeme izgaroja neredzamu 
enerģiju, kuru apliecināja attāla zemes dunoņa 

un neredzamu garaiņu virmošana, skatoties pret 
horizontu.

Sandra smaidīja, bet ne viņam; ar vienu galvas 
kustību viņa ierasti atmeta balinātos matus no 
acīm, un viņu skatieni satikās.

Pamanījusi Nauri, meitene strauji aizgriezās.
Viņa izskatījās lieliski piegulošajā svīterī un zi-

lajos džinsos. Kad viņi vēl pavisam nesen kopā 
gāja uz koncertu universitātes aulā, Naura pazi-
ņas un svešinieki atskatījās ar skaudību un ne-
novīdību.

Jo viņas auguma izliekumi šķita ziņojam, ka 
tā pieder visai pasaulei, ikviens bija aicināts pa-
skatīties uz Sandru tajā īsajā acumirklī, kamēr tā 
pagāja garām. Haleja komēta šā gada maijā atra-
dās sešdesmit trīs miljonu kilometru attālumā no 
Zemes. Pēc gada tā būs paskrējusi garām Jupite-
ram un vēl pēc gada šķērsos Saturna orbītu. Tad 
no Zemes to neredzēs.

Pirms Jāņiem Sandra pabeidza medicīnas sko-
lu un atgriezās dzimtajā ciematā — divus kilo-
metrus aiz slēgtās zonas robežas.

4.
Viņš tomēr mēģināja vēlreiz un piezvanīja 

Sandras draudzenei.
Labi, viņa sacīja, es tev palīdzēšu. Abi esat forši 

cilvēki, nav ko naidoties.
Starp citu, viņa piebilda, Sandra vairs nav tā 

pati, kas agrāk. Visu laiku raud un nerunā.
Viņi satikās netīrā kafejnīcā netālu no kopmīt-

nēm. Viņš to mēģināja piedzirdīt, bet viņa nez kā-
pēc nepakļāvās viņa centieniem — konjakam lie-
lās ūdensglāzēs un ķilavmaizēm.

Tā vietā viņa dzēra plūmju sulu, kamēr Nauris 
vienatnē pievārēja divsimt gramu glāzi armēņu 
konjaka.

Viņš jutās drošāks, bet sarunas nevedās. Viņi 
ilgi klusēdami staigāja pa tukšajām Pārdaugavas 
ieliņām, un Nauris ievēroja, ka pulkstenis pie 
Āgenskalna tirgus ir palicis bez rādītājiem. 

Viņš pavadīja Sandru līdz kopmītnēm. Pēc ne-
veikla klusuma brīža Sandra pagriezās un pazu-
da aiz smagajām metāla durvīm, kuras atspere 
aizcirta ar tādu spēku, it kā durvīs būtu iemājojis 
komandantes gars.

Lietus laikā asaras neredz, bija rakstīts uz afi-
šas pie kino, kuru viņi bija apmeklējuši tik bieži.

Mājup Nauris gāja ar kājām un nesaprata, ka 
viss ir beidzies.

5.
Līdz augustam Naurī atkal iemājoja sajūta, ka 

laiks ir bezgalīgs un dzīve iet pa apli, ka tā ir ne-
beidzama oāze.

Viņu neviens nemeklēja, un viņš pavadīja brī-
vības pilnu augustu Rīgas Jūrmalā.

Lai pabeigtu ceturto kursu, viņam vajadzēja 
mēnesi nostrādāt pionieru nometnē — militari-
zētā skolēnu atpūtas vietā, kas katru rītu sāka ar 
PSRS himnu, stāšanos ierindā un maršēšanu.
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Nauris šeit nebija viens. Bez topošajiem ķīmi-
ķiem nometnē uzturējās arī vairāki angļu filologi, 
un viens no tiem bija viņa labākais draugs Emīls 
Gobiņš — pazīstams arī kā Emulators.

6.
Augusta naktīs debesīs virs jūras var redzēt 

rūsu — attālu zibeņošanu bez skaņas, kas maigajā 
tumsā liek domāt par citādu dzīvi Baltijas jūras 
otrā krastā.

Viņi sēdēja kāpās, un jūras milzu bezgalība iz-
lēja nākotni viņu priekšā kā paklāju.

Emulators atzinās, ka aizbēgs. Kādu dienu (bet 
drīzāk nakti) viņš paņems tēva laivu un, neviena 
nepamanīts, šķērsos Baltijas jūru.

Nauris klausījās, bet domāja par ko citu.
150 kilometri pa taisno no Kurzemes krasta, 

draugs sacīja. Mierīgā laikā no rīta esmu Gotlan-
dē.

Virs jūras cēlās viegla dūmaka, kā mīlestības 
apsolījums, kas virmoja gaisā un kuram vajadzēja 
pieskarties.

Par Sandru viņš vairs nedomāja; mīlestība dzī-
voja gaisā kā radioaktīvā migla pēc Černobiļas 
avārijas, un viņam vajadzēja tikai pastiept roku 
un to paņemt. Tai nebija vārda.

Nākotne bija šeit, jūras krastā, un to veidoja 
viņa tagadne, nevis pagātne.

7.
Viņi caurām naktīm klausījās Luksemburgas 

radio, dzēra šampanieti, bet pudeles meta laukā 
pa logu, klaiņoja pa Jūrmalas šoseju — reiz Emu-
lators nolauza ceļazīmi, citreiz viņi uz šosejas 
nolika gumijas lelli ar cepuri galvā — līdzīgu Gor-
bačovam.

Pēc tam viņi sēdēja krūmos un gaidīja; bija bez-
gala smieklīgi redzēt, cik izmisīgi bremzē zaporo-
žeca vadītājs, kad aiz pagrieziena tā ceļā gulēja 
cilvēks-lelle.

Lai izvairītos no sabraukšanas, zaporožeca va-
dītājs bremzēja tā, ka zaļā vabolīte sametās šķēr-
sām ceļam un apgāzās uz jumta.

Nauris un viņa draugs pameta slēpni krūmos 
un skriešus atgriezās pionieru nometnē.

Vēl pēc gadiem Nauris dažkārt iedomājās, kas 
notika ar nelaimīgo zaporožeca vadītāju.

Tas viņus netraucēja mocīt resno Sergeju — 
draudzīgu, taču aplam apaļu krievu zēnu, kuram 
viņi lika izpildīt pietupienus un atņēma ēdamo, 
ko tam sūtīja no mājām.

Tomēr neviens neapvainojās; laime bija tuvu, 
gandrīz ar roku aizsniedzama, un tā neatkāpās 
pat tad, kad Nauri sazvanīja vecāki.

Rīgā viņu gaidīja vēstule no kara komisariāta.

8.
Gorbačova jaunā politika — pārbūve un atklā-

tība — bija sasniegusi arī kara komisariātu.
Praporščiks Pētersons tika atlaists — cik ilgi va-

rēja par pudeli šņabja slēpt jauniesaucamo lietas 

—, un viņa vietā stājās mērķtiecīgs leitnants no 
Alkšņa karaskolas.

Viņš skaidri zināja, ko vēlas — nokļūt Maskavā, 
iegūt vismaz pulkveža uzplečus —, un tāpēc pie 
uzdevuma sakārtot Pētersona nolaisto saimnie-
cību ķērās ar divkāršu centību.

Jau pēc nedēļas viņš bija uzgājis malā atliktas 
jauniesaucamo kartītes, un vēl pēc nedēļas Naura 
pastkastītē iekrita jauna pavēste.

Neviens vairs neizvairīsies no dienesta pa-
domju armijā, un rajona kara komisariāts izpildīs 
jauniesaucamo plānu ar uzviju.

9.
Sitieni nekad nenāk pa vienam. Pēc pirmā trie-

ciena vienmēr nāk otrais.
Ja otrajam sitienam seko trešais, pietiek, ja kaut 

kur zemeslodes otrā pusē tauriņš sakustina spār-
nus.

Jūs saņemat iznīcinošu triecienu un labu brīdi 
karājaties virs bezdibeņa.

Un tieši šajā brīdī izjūtat visvairāk brīvības, 
kaut saprotat, ka zem kājām ir tukšums.

10.
Dzīve ir pludmale, mēdz teikt brazīlieši.
Nauris to atcerējās, bezrūpīgi vērojot tauriņa 

spārnu vēdas jūras krastā.
Augusts tuvojās beigām, un, iespējams, kāda 

cita tauriņa spārnu kustības Rio pludmalē bija 
iekustinājušas jaunu laiku viņa dzīvē.

Dzīve NAV pludmale, viņš saprata, kad pionie-
ru nometnes priekšnieks viņus izsauca pie sevis 
uz pārrunām.

Tas notika nākamajā dienā pēc tam, kad Nau-
ris un Emīls bija nogulējuši rīta jundu, pieļāvuši, 
ka divi pionieri uz savu roku dodas peldēt, rup-
ji izturējušies pret resno zēnu Sergeju un sajutu-
ši totālu brīvības sajūtu, kādu droši vien izjūt arī 
kāpurs, kad pārvēršas par tauriņu.

Viņš varētu arī aizlidot, ja vien aiz pionieru 
nometnes vārtiem nestāvētu Iekšlietu ministrijas 
volga bez atšķirības zīmēm un nometnes direk-
tora kabinetā abus studentus negaidītu pulkve-
dis Buhajs.

11.
Viņš nosēdēja direktora kabinetā stundu un, 

gandrīz nepakustēdamies, vēroja sasarkušo di-
rektoru, kurš nespēja atrast savus pionieru va-
dītājus.

Tādi cilvēki nedrīkst strādāt ar bērniem, mili-
cijas pulkvedis teica skapim līdzīgajam vīrietim, 
kurš bija izskatījis visu nometnes teritoriju, bet 
veltīgi.

Slēde bija kādreizējais Latvijas čempions svar-
celšanā un dienas lielāko daļu pavadīja paša iz-
veidotajā svaru zālē. Ikdienas darbus pārzināja 
vietniece, kas tieši šodien bija paņēmusi brīvdie-
nu un aizbraukusi uz pilsētu.

Esmu šeit privāti, pulkvedis atkārtoja, un tas 
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bija tiesa, kaut ieradās viņš darbadienā un die-
nesta mašīnā to gaidīja šoferis.

Pēc vakardienas telefonsarunas ar dēlu viņš 
gribēja ieskatīties acīs tiem iznireļiem, kas paze-
moja un ņirgājās par Sergeju, nelaida viņu uz Če-
burekiem ielas otrā pusē un lika vingrot — tikai tā-
pēc, ka viņš bija apaļāks par citiem zēniem.

Nometnē valda juceklis, tāpat kā valstī, Buhajs 
nodomāja un paziņoja, ka vedīs dēlu uz mājām.

12.
Tie ir viņi, Sergejs norādīja uz diviem stāviem, 

kas gar ceļmalu slāja uz pionieru nometnes pusi.
— Apturi, — pulkvedis Buhajs uzsauca šoferim, 

un pelēkā volga rāmi apstājās ceļa malā.
Studenti atgriezās no vietējā pārtikas veikala ar 

pilniem iepirkumu tīkliņiem.
Milicijas pulkvedis, ģērbies melnā ādas jakā, 

nostājās ceļā sava bērna mocītājiem un ieturēja 
ilgu pauzi.

Nauris un Emīls apstājās un nekustējās; viņu 
acīs pulkvedis redzēja vienīgi BAILES, tās pašas 
bailes, kas Nauri pavadīja jau no bērnības.

Kad skolā viņu sita vecākie zēni.
Kad vecāki strīdējās un kliedza viens uz otru.
Kad viņam zvanīja no kara komisariāta.
Mēs vēl tiksimies, paziņoja Rīgas milicijas 

priekšnieks, uzsvērdams katru vārdu.
Tad viņš neatskatījies iekāpa volgā. Tai aizbrau-

cot, Nauris pamanīja Sergeja lielo apaļo galvu lī-
dzās tēvam uz mašīnas aizmugurējā sēdekļa.

Kad volga aizbrauca, vientuļā Jūrmalas šoseja 
bija citāda nekā pirms tam, it kā tā būtu nospļau-
dīta un ceļmalas pilnas ar izsmēķiem un tukšām 
pudelēm.

Migla noslēpa vasaras atmiņas, un augusts bija 
beidzies. Dzīve NAV pludmale. Latvijā vasara 
ilgst trīs mēnešus jeb 100 dienas.

AIZLIEGTĀ ZONA
1.
Pirmā diena Zonā Naurim pagāja, saprotot, ka 

ārpus viņa līdzšinējās dzīves eksistē vēl kāda pa-
saule, par kuru viņš nav pat nojautis.

Jo sava mūža divdesmit gadus viņš bija pavadī-
jis pilsētā, vasaras jūrmalā, un šajā placentas klā-
tajā eksistencē nebija pat nojautis, kāda patiesībā 
ir dzīve.

Dzīve ārpus vecāku sagādātajām ērtībām un 
grāmatu komforta, studentu bezrūpības un mū-
žīgā lietussarga, ko joprojām turēja vecāku rokas.

Arī šobrīd viņi pieprasīja, lai Nauris tiem katru 
vakaru piezvana; ko viņš arī darīja, kaut Emula-
tors viņu brīdināja par noklausīšanos.

Vienā dienā septembris bija patriecis vasaru 
no atmiņu tālākajiem nostūriem.

Debesīs slīdēja violeti mākoņi — un tai pašā va-
karā no ziemeļiem uz dienvidiem lidoja pirmie 
gājputni.

Bija palikušas divas nedēļas līdz sniegam.

2.
Kaut mācītāja māja atradās vietā, kur cauri 

priedēm varēja redzēt jūru, līdz pludmalei Nau-
ris tā arī neaizgāja.

Pludmalē atrasties bija aizliegts pat ar pasē ie-
spiestu zīmogu.

Katru vakaru robežsargu tanks ar tam piekabi-
nātu arklu uzara pludmales smiltis visā Latvijas 
rietumu krasta garumā no Kolkasraga līdz Liepā-
jai un vēl pēc tam. 

Naktīs pludmalē varēja satikt vienīgi patru-
ļas ar suņiem un bruņutehniku, kuru izgaismoja 
prožektori no zemu lidojošajiem helikopteriem 
un novērošanas torņiem.

Mācītājam bija piecdesmit pieci gadi, un tikai 
pirms diviem gadiem viņš bija pametis inženiera 
darbu Rīgas tanku rūpnīcā.

Kādu dienu ģimene uzzināja, ka tēvs iestājies 
garīgajā seminārā, un jau pavisam drīz viņu no-
sūtīja kalpot uz Kurzemes piekrastes draudzēm, 
kur uz nedēļas dievkalpojumu parasti ieradās 
seši vai septiņi cilvēki.

Viņš ir mans tēvs, it kā starp citu izmeta Emīls, 
un Nauris nesaprata, vai tas ir labi vai slikti.

Emīla māti viņš bija atstājis, kad tam bija septi-
ņi gadi, savukārt otrā sieva pameta nākamo mā-
cītāju un atstāja viņa aprūpē Ilzīti.

Emīla pusmāsai bija pieci gadi, un viņa mācījās 
Mazirbes skolā.

Brīvajā laikā viņa klaiņoja pa pludmali un 
meklēja dzintaru. 

Robežsargi bija pie tā pieraduši, vairs neveda 
meiteni mājās un nestrostēja mācītāju, jo bija sa-
pratuši, ka tas nozīmē kaisīt putekļus vējā.

3.
Trešajā dienā Naurim šķita, ka mācītāja mājā 

atrodas mūžīgi; par svešu vietu kļuva viņa vecāku 
mājas, kurās to gaidīja BEIGAS.

Kā citādi lai nosauc kara komisariāta pavēsti, 
uz kuru tas nebija atsaucies.

Kā citādi lai nosauc milicijas inspektora zva-
nu pie vecāku dzīvokļa durvīm; viņš bija ieradies, 
lai nogādātu Nauri iesaukšanas punktā piespie-
du kārtā.

Tas notika jau pirms nedēļas, bet viņš nevarēja 
teikt, ka tagad ir drošībā.

Nauris neizgāja no mājas, jo Zonā jebkurā brīdī 
viņu varēja apturēt armijas patruļa vai kāds pre-
timnākošs virsnieks civilās drēbēs, pieprasot do-
kumentus.

Tos, kuru pasē nebija iespiests cipars 2, aiztu-
rēja un nogādāja komandantūrā.

Mācītājs neļāva viņam iziet no mājas; viņš ne-
zināja, ka Nauris stāv kraujas malā, tomēr reiz ie-
teicās:

— Dievs netur lietussargu virs cilvēka, kas ka-
rājas bezdibeņa malā.

Nauris pamāja, kaut nesaprata.
Tu JAU dzīvo žēlastības laikā, viņš piebilda, no-

klausījies Naura stāstu.
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Bēgšanai 
bija vajadzīgi 
divi apstākļi 
— rudens 
vētra, kas 
aizskalotu 
visas pēdas, 
un mierīga 
jūra, lai 
viņi sveiki 
nokļūtu 
Zviedrijā

4.
Ceturtajā dienā Emīls nomierināja Nauri.
Vectēva zvejas laiva viņus gaida jūrmalas kā-

pās. Motors strādā kā pulkstenis. Benzīna bāka 
līdz ūkai pilna ar degvielu.

Pietiks līdz Gotlandei un vēl pēc tam, viņš pa-
ziņoja.

Bēgšanai bija vajadzīgi divi apstākļi — rudens 
vētra, kas aizskalotu visas pēdas, un mierīga jūra, 
lai viņi sveiki nokļūtu Zviedrijā.

Un veiksme, jo abi iepriekšējie nosacījumi 
viens otru izslēdza.

Nedēļas vidū viņi sagaidīja tā rudens pirmo 
vētru Baltijas jūrā.

5.
Mācītāju aizrāva šahs. Bībele bija goda vietā, 

pārējo galdu un visus grāmatplauktus aizņēma 
šaha grāmatas un žurnāli Šahs, Šahmati i Šaški un 
citas.

Mats! Iesaucās laipnais, klusais vīrs, kuru Emīls 
aiz muguras sauca par Mucu. Tā beidzās gandrīz 
visas partijas, tomēr, šķiet, viņš bija priecīgs kaut 
vai par tādu spēļu partneri kā Nauris.

Ar to vēl dzīve nebeidzas, mācītājs sacīja pēc 
kārtējās uzvarētās partijas. Vissliktākais ir PATS 
— situācija, kad tu iznīcini pats sevi.

Dzīve nav vektors ar sākumu un beigām. Aiz 
beigām dažiem vēl seko žēlastības laiks. 

Aiz loga pilnīgā klusumā šūpojās egļu galotnes. 
Pēc tām bija jūra, par ko liecināja viļņu troksnis 
un vētras apsolījums.

6.
Emīls nesteidzās. Viņš gaidīja vētru.
Tikmēr viņi sēdēja bēniņos un Nauris klausījās, 

kā draugs ar padomju sintezatoru spēlē to, kas 
bija skaņa no rītdienas.

Pēc tam viņi ierakstā noklausījās, kā tas pats 
skan ar Emulator II:

«Man šķita, ka viss starp mums īpašs,
Bet nu es zinu, ko tas viss vērts.»
Protams, tas bija Depeche Mode.
Nauris iedomājās par Sandru.

7.
Tajās trijās naktīs, kuras viņš pavadīja Kurze-

mē, to nepameta viens un tas pats sapnis.
Viņš stāv lielceļa malā un lejā redz mazu lauku 

ciematu. Tas ir tik tālu, ka cilvēki un mašīnas iz-
skatās pēc rotaļu figūrām.

Tomēr ciemats atrodas ielejā, kur dzīvo VIŅA.
Tu nekad nevarēsi pie manis atbraukt, Sandra 

reiz bija teikusi, jo tev nav caurlaides.
Viņi netiksies pat sapnī, jo ar sapņa spēku 

Nauris nespēja pakustēt no vietas. Iespējams, tā 
jūtas kosmonauti, kad nokļūst uz planētas ar lie-
lu pievilkšanas spēku.

8.
Nākamajā rītā vētra ieradās ar brīdinājumu — 

rietumu vēju, kas lauzās cauri meža ielokam un 
svilpoja logos.

Mācītāja meitiņa gribēja Naurim ko parādīt. 
Bet tā nebija lelle vai pasaku grāmata.

Kurpju kastē viņa glabāja tik daudz dzintara, 
cik Nauris nebija redzējis visā dzīves laikā. Viņa 
ļāva tos paauklēt, tikai dažus neatļāva aiztikt.

— Ja tu tiem pieskarsies, — viņa norādīja uz 
mīkstu, sveķiem līdzīgu dzintara gabalu, — tad 
vairs nevarēsi atlaist roku.

Dzintars ir kā superlīme, viņa paskaidroja. Tā-
pēc dzintara gabalos ir gan saule, gan mēness, gan 
Latvija, gan visa pasaule.

— Latvija? — Nauris pārjautāja.
— Jā, — meitene uzmeta viņam pārsteigtu ska-

tienu. Kā to var nesaprast?
Tad viņa izņēma no kastes vislielāko dzintaru 

un svinīgi pasniedza pusbrāļa draugam. 
Šo kustību viņa bija noskatījusi no tētuka, kad 

tas baznīcā altāra priekšā veica darbības, kuru 
nozīmi viņa nesaprata.

— Paskaties pret sauli, — viņa pamācīja. — Un 
tu redzēsi.

Nauris pacēla piena pudeles izmēra dzintara 
gabalu pret sauli un ieraudzīja tajā līniju, ar kādu 
kontūrkartēs iezīmē valstu robežas.

— Redzi? — jautāja meitene. 
Dzintarzeme Latvija.

9.
Visu dienu pūta stiprs vējš, un radio ziņoja par 

Kurzemē gaidāmo vētru. Bet vēl jau neviens ne-
bija aizmirsis lielo orkānu pirms divdesmit ga-
diem, pēc kura armijas vienības veselu nedēļu 
vāca kritušos kokus.

Ilze noslēpa dzintaru sev vien zināmā vietā un 
nakti un dienu šķirstīja Bībeli; nedēļas dievkal-
pojumā dažreiz viņi bija vieni paši visā baznīcā, 
tomēr ne reizi tētuks nebija to atcēlis.

Tev jānotur dievkalpojums, viņš paskaidroja, 
pat tad, ja tas vajadzīgs tikai tev pašam.

10.
Nauri nepameta svētku sajūta, lai gan visu lai-

ku pūta ļoti spēcīgs vējš un ar karuseļa neatlaidī-
bu ātri slīdošie rudens mākoņi nogāza pār zemi 
tādu ūdens daudzumu, it kā debesīs kāds šos 
violetos maisus būtu pārgriezis ar nazi.

Vēlāk sāka skaidroties un debesis spoguļojās 
netīro logu stiklos kā sieviete, kas izmanto katru 
iespēju pārliecināties par savu izskatu.

Mākoņu kontūras uz zilajiem zaporožeca sā-
niem beidzās, kad viņi iebrauca mežā. Sākumā 
egles bija garas bazūnes, it kā viņi atrastos kated-
rālē; šķiet, tās glabāja kādu noslēpumu, un vēja 
skrējiens cauri simtgadīgajiem kokiem skanēja kā 
ērģeļu korālis.

Tuvāk jūrai debesis ieguva to caurspīdīgo zilu-
mu, kas liecina par jūras, kāpu, pludmales, vasa-
ras un jaunības tuvumu.

Abpus ceļam baltie rudens mākoņi skrēja tik 
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ātri, it kā vēlētos aprakstīt dzeju, kas virmoja gai-
sā, bet nebija neviena, kas to pieraksta.

11.
Tomēr viņi nogriezās no galvenā ceļa uz jūru, 

kad to šķērsoja tanku ceļš. Kāpurķēžu sliedes lie-
cināja par kāda neredzama, bet varena spēka tu-
vumu, un Emīls strauji apgrieza vabolīti, lai kā 
apmāts, neko nepaskaidrojot, dzītu mazlitrāžas 
auto atpakaļ.

Zonā ikvienam bija jātur kabatā padomju pase. 
Un ar to vien bija par maz — tajā bija jābūt zīmo-
gam, atļaujai nr. 2.

Jo tuvāk jūras krastam, jo svarīgāk bija turēt 
klāt dokumentus.

Izbraukuši no meža pa citu ceļu, viņi nokļuva 
lauku ciematā un apstājās pie veikala.

Tur Nauris uzreiz ieraudzīja Sandru.

12.
Tas notika tik strauji, ka viņš nepaguva saga-

tavoties.
Viņa stāvēja pie kooperatīvā veikala un smaidī-

ja — tieši tāda, kādu viņš to atcerējās.
Balinātā matu šķipsna krita uz acīm, kurās 

bija kāds aicinājums un atļauja; arī pilnīgās lū-
pas vienmēr smaidīja — ne tikai brīžos, kad saule 
ielaida zaķīšus viņa apaļajā sejā, kas vēl nebija iz-
rāpusies no meitenīgās kūniņas, bet jau kustināja 
spārnus tauriņa lidojumam.

Aukstajā vējā viņa stāvēja zilajos džinsos un 
kreklā, kas nodevīgi izcēla tieši krūtis — šķita, ka 
tās, gluži kā svētku balonus, piepūtis kāds pār-
centīgs censonis bez mēra izjūtas un aizmirsis 
apstāties; tāpēc, viņai ejot, abi krūšu maisi lēkāja 
kā piekarinātas svētku dekorācijas, un varbūt tā-
pēc pretimnācēji uz viņu noraudzījās kā pēkšņi 
sastapušies ar karnevālu pilsētas pelēkajās ielās.

Un viņa smaidīja pretī, it kā piederētu visai pa-
saulei un svētki būtu sarīkoti viņas dēļ.

Krūšu gali nodevīgi spiedās cauri kreklam un 
liecināja, ka krūšturis pieder pagātnei, kuru viņa 
līdz ar lauku meitenes naivumu bija pametusi 
pēc pārcelšanās uz medicīnas kopmītnēm.

Viņa staroja visai pasaulei, bet, ieraugot Nauri, 
smaidīja tieši viņam.

13.
— Sveika, — Nauris iesaucās.
Vai viņa joprojām domāja, ka Nauris ir dakte-

ris?
Vai nedomāja neko?
Viņš nezināja, ko darīt, — Emīls stāvēja viņam 

līdzās, un viņam bija pilnīgi vienalga, kas ir San-
dra un ko tā nozīmē Naurim.

Viņu priekšā bija visa dzīve — gan Naurim, gan 
Emīlam, gan Sandrai, kurā tā iegūs visu pasauli 
un Nauris bija tikai viens ceļa stabiņš uz šīs pa-
saules lielceļa.

Un tagad viņa ar draugiem brauca uz kempin-
gu — trīs puiši no auto bija iegājuši kooperatīva-

jā veikalā, lai pēc tam jautrā kompānijā piebied-
rotos viņas draudzenei vasaras mājiņā Engures 
ezera krastā.

— Piezvani man, — Sandra sacīja. Kuru katru 
brīdi no veikala varēja iznākt tās draugi. Viens no 
tiem bija vairāk nekā paziņa.

— Kā lai es tev piezvanu, — Nauris jautāja.
Viņa saņēma Naura roku un uzrakstīja uz tās 

telefona numuru.

14.
Pēc mirkļa kooperatīvā veikala durvis atvērās 

un no tā iznāca divi puiši. Viens no viņiem nopē-
tīja Nauri ar naidīgu skatienu.

— Braucam, Sandra, — viņš uzsauca, un meite-
ne neatskatoties pameta Nauri un Emīlu.

Vēl pēc brīža trijotne iekāpa žigulī un demons-
tratīvi strauji izgrieza no stāvvietas, lai turpinātu 
iesākto ceļu jūras virzienā.

Tikai tagad Nauris pamanīja, ka viņu vēro vēl 
kāds acu skatiens.

Pie veikala bija apstājies zaļš armijas GAZ69, 
saukts par bobiku, un tajā sēdošais virsnieks ne-
nolaida no Naura skatienu.

Zīmogs nr. 2.
Nauris pagriezās un iekāpa «vabolītē».
Kad viņi izbrauca uz mūžvecās, ielāpiem klātās 

Ventspils—Kolkas šosejas, atpakaļskata spogulītī 
Emīls pamanīja, ka zaļais aizsargkrāsas GAZ69 
izgriežas no veikala stāvvietas un brauc viņiem 
aiz muguras.

DZINTARZEME LATVIJA
1.
Viņi brauca ilgi un nesatika nevienu mašīnu, 

un neredzēja nevienu cilvēku; armijas bobiks 
nogriezās mežā, un tas nozīmēja, ka viņi jopro-
jām ir vai nu neredzami, vai brīvi no aizdomām.

Nauris zināja, ka ir caurspīdīgs — vismaz attie-
cībā uz cilvēkiem. Īstenībā viņš bija tāds pelēcīgs, 
un pūlī viņu neatpazina arī pasniedzēji, un mei-
tenes skatījās viņam garām, bet caurspīdīgs taču 
nebija ne zaporožecs, ne viņa draugs ar savām 
spilgtajām spalvām.

Bet varbūt šī bija pasaules mala?
Līdz šim uzskatīja, ka pasaules mala ir terito-

rija Klusajā okeānā starp Jaunzēlandi un Čīli. Ja 
kuģotājs nokļuva briesmās šajos cilvēku neapgū-
tajos ūdeņos, tad cerību izglābties nebija gandrīz 
nekādu.

Aizliegtajā zonā cerību izglābties bija vēl ma-
zāk.

Jo zonā nebija glābēju, un ikviens sastaptais 
cilvēks varēja kļūt par ienaidnieku.

2.
Beidzot zaporožecs nogriezās no šosejas un 

tūlīt apstājās kāpas virsotnē.
Tur viņus gaidīja mūžveca zvejnieku laiva ar 

kādreiz baltu, bet tagad izdzisušu nosaukumu
DZINTARZEME,
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Leitnants 
veikli 
nostājās 
visā augumā 
virs tanka 
lūkas un 
brīdi vēroja 
mākoņus

no kura ar baltu krāsu bija atjaunoti tikai divi 
burti

DM
Depeche Mode.
Emīls pārkrāva laivā divas mugursomas un 

sintezatoru Elektronika; vētras dēļ viņiem vaja-
dzēs smago koka laivu stumt līdz ūdenim pāri 
spēkiem; jo arī laiks bija sācis atpakaļgaitu. 

— Kā to saprast? — Nauris jautāja.
Vai Nauris ir redzējis smilšu pulksteni? Kad iz-

birst pēdējais graudiņš, laiks ir BEIDZIES. Un to 
var atjaunot, tikai apgāžot smilšu pulksteni otrādi.

AR KĀJĀM GAISĀ.

3.
Viņi nogaidīja, kamēr jūra skalojās pret kāpas 

malu, it kā piedalītos viļņu sazvērestībā; māko-
ņi bija tik zemu, ka varēja spoguļoties jūras pu-
tās, bet nakts solīja palīdzību arī no savas puses 
— kaut ceļā vajadzēja doties vēl pirms tās.

Vēl bija iespēja atgriezties.
Līdz šim no visām nepatikšanām Nauris bija 

aizbēdzis — sākot no zemeņu zagšanas bērnībā 
un beidzot ar iesaukšanas pavēsti rudenī; viņam 
piemita izdzīvošanas instinkts, nu tas pēkšņi bija 
pārstājis rādīt izglābšanās virzienu.

Pamest visu un laisties projām.
Kā nojauzdams drauga šaubas, Emīls nostājās 

viņa priekšā un stingri sacīja:
— Ir LAIKS.

4.
Pēc sešiem vakarā jūras krastā nedrīkstēja uz-

turēties neviens — arī tie, kuru pasēs bija iespiests 
zīmogs nr. 2.

Izņemot robežsargus. Pieķertos gaidīja ceļš uz 
komandantūru un labākajā gadījumā — ja tie bija 
vietējie — diennakts arests, kas drīzāk nozīmēja 
kartupeļu mizošanu zaldātu virtuvei.

Protams, Emīls un Nauris nevarēja cerēt uz 
tādu žēlastību.

Tomēr viņi apsēdās, lai izsmēķētu pēdējo ci-
gareti pirms ceļa, un tas viņus paglāba. Pirmais 
dobjo tanka motora troksni saklausīja Emīls, tad 
arī Nauris sajuta zemes drebēšanu, un tumsu 
pāršķēla gaismas stars.

Pēc brīža pa vētras applūdināto pludmali ga-
rām nobrauca tanks ar piekabinātu arklu.

— Idioti, — iesaucās Emīls. Pilnīgi idioti.
Tā droši vien nedomāja tankists, kura pienā-

kums bija katru vakaru uzart pludmales krasta 
līniju; pēc tam ikviens robežpārkāpējs bija re-
dzams kā pirmā un vienīgā cilvēka pēdas atstā-
jējs uz zemes, un tikai šajā vētras naktī jūra un 
nakts bija viņu pusē, apskalojot kāpas un padarot 
robežsargu pūliņus par neko.

5.
Kaut kas debesīs lika tankam apstāties, un 

zvejnieku laiva iestiga smiltīs, lai kā abi studenti 
pūlējās to izkustināt.

Nav zināms, vai tankists, kura galva pēkšņi pa-
rādījās vaļējās lūkas ailē, bija nolēmis pačurāt, vai 
krievu dvēsele tādējādi vēlējās izbaudīt vareno 
skatu, vētrai veļoties pāri Baltijas jūras piekrastei.

It kā Rietumu imperiālisms būtu sācis pēkšņu 
uzbrukuma triecienu Padomju Savienībai — pir-
majai sociālistiskajai valstij cilvēces vēsturē.

Leitnants veikli nostājās visā augumā virs tan-
ka lūkas un brīdi vēroja mākoņus, kas, tā stāvot, 
droši vien šķita ar roku aizsniedzami.

Tad viņš pētīja padarīto un — nebija šaubu — 
saprata tā veltīgumu. Jūra triecās pret kāpām un 
visu aizskaloja.

Viļņi bargi sitās arī pret tanka sāniem, un dažas 
šļakatas trāpīja tankista kombinezonam.

Tomēr viņš nebaidījās, ka tanku varētu noslī-
cināt rudens vētrā, aizsmēķēja papirosu un tikai 
tad apjauta, ka kaut kas nav tā, kā bija tobrīd, kad 
viņš apturēja piecdesmit tonnas smago bruņu-
mašīnu.

Atskatījies leitnants paguva ievērot tā cilvēka 
seju, kurš bija uzrāpies uz tanka, — balinātu matu 
šķipsna nespēja noslēpt naidu viņa acīs.

Pēdējais, ko leitnants sajuta, bija spēriens, kas 
viņu, šķiet, pārlauza uz pusēm, un, krītot ūdenī, 
viņam šķita, ka kāds viņu sauc.

Pēc tam viņu apņēma jūra un vētra, un nakts.

6.
Atgriezies pie laivas — tās melnais korpuss bija 

saplūdis ar tumsu un nakti, un atšķirt to varēja 
vienīgi pēc svaigi krāsotajiem baltajiem burtiem.

DM
Pie laivas viņu gaidīja pusmāsa.
Tavs draugs aizbēga, viņa paziņoja un tad atvē-

ra plaukstas: paskaties, ko es atradu!
Vētra bija izskalojusi sevišķi lielu dzintara ga-

balu. Kad to pacēla pret Mēnesi — kurš kā brī-
nums bija parādījies starp mākoņiem —, tajā va-
rēja redzēt sīkām svītriņām iezīmētu kontūru.

— Patiešām, izskatās kā Latvija, — Emīls piekri-
ta.

— Tā ir Latvija, — meitene piekrita.
Un ko tālāk?
Kamēr viņas pusbrālis darbojās ap tanku, Ilze 

bija izlēmusi.
Viņa palīdzēja pieāķēt vectēva laivu — ar to 

viņš devās jūrā līdz zvejas aizliegumam Zonā — 
un turēja abus īkšķus, kad brālis pagrieza tanku 
jūras virzienā un pussimt tonnu smagā bruņu-
mašīna ievilka koka laivu ūdenī kā pieckapeiku.

— Es palieku, — viņa sacīja, kad Emīls, slapjš no 
viļņiem un iebrišanas jūrā, atgriezās laivā.

Un viņa turēs īkšķi, lai darbotos motors.

7.
Pirmais cilvēks, ko Nauris satika pēc bēgša-

nas, bija krievu leitnants. Robežsargs atcerējās 
studentu no tikšanās pie ciema veikala; leitnants 
tajā pirka cigaretes, bet Nauris triecās ar meite-
ni, kas izskatījās pēc Samantas Foksas un Kimas 
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Vaildas vienlaikus.
Tā bija Sandra.
Nauris viņam nozīmēja tik daudz, ka pazina 

smaidošo meiteni, kas šķita izkāpusi no plakā-
tiem, ar kuriem kazarmās jaunie leitnanti noklāja 
guļamistabu sienas.

— Uzrādām dokumentus, — viņš sausi pavēlē-
ja, izkāpis no zaļā džipa. Un smīnot piebilda: ja 
tādi ir.

No leitnanta skatiena Nauris nojauta, ka viņš 
visu saprot. Kurp dodamies? No nekurienes uz 
nekurieni?

Nauris klusēja. Varbūt leitnants noturēja viņu 
par ciema puisi, kuri bieži pārkāpa Zonas liku-
mus un vainu izpirka, kazarmās mizojot kartu-
peļus vai beržot grīdas.

— Kur palika tava meitene? — viņš jautāja.
Nauris paraustīja plecus un nez kāpēc parādīja 

augšdelmu, ar lodīšu pildspalvu uzvilktais tele-
fona numurs leitnantu uzjautrināja.

— Intermeitene? — viņš jautāja.
Tomēr viņš pierakstīja Sandras telefonu, un 

Nauri nepameta sajūta, ka šovakar Sandru node-
vis divreiz.

Bailes viņu bija izglābušas divreiz.
— Vaļai projām, — leitnants padomājis uzsauca 

un tad bargi atkārtoja: nesaprati?
Viņš pirms mēneša bija atgriezies no Afga-

nistānas un naktīs nevarēja aizmigt, pat iedzēris 
miega zāles. Nekā laba tur nav, viņš teica šoferim 
par Afganistānu. Labāk nošaujies.

Neko sīkāk viņš nepaskaidroja.
Tomēr šoreiz, iekāpis mašīnā, leitnants šoferim 

teica ko citu:
— Viss kārtībā, braucam!

8.
Kamēr mūžvecā zvejnieku laiva — reiz saukta 

par DZINTARZEMI, tagad pārdēvēta par Depeche 
Mode — meklēja iedomāto ceļu uz Zviedriju, vi-
ņiem bija pietiekami laika sarunām.

Ja viņi tiks līdz Londonai, Ilze savu izvēli neno-
žēlos. Attiecībā uz mūziku tas ir pasaules centrs, 
Emīls stāstīja, slepus vērodams pusmāsu.

Londonā jebkurā brīdī tu vari pamosties sla-
vens. Uz ielas tevi var uzrunāt Deivids Bovijs, bet 
Marksā un Spenserā žaketi mērīs Maiks Holiss no 
Radio Luxembourg. Pa ielu rolsroisā aizpeld visa 
«depešu» komanda, bet Haidparkā uz soliņa ko-
kaīnu šņauc Džonijs Rotens.

— Paskaties, — Ilze viņu pārtrauca. Viņa bija ie-
līdusi laivas dziļumā — tur šūpojās vismazāk — un 
spēlējās ar dzintara gabalu, it kā tā būtu rotaļlieta.

Emīlam tas nepatika. Viņš bija dzirdējis par 
fosfora gabaliem, ko jūra izskalo krastā pēc armi-
jas mācībām. Fosfors tumsā neatšķiras no dzin-
tara, un vecāki brīdināja bērnus; Ilze nebija pir-
mo reizi ar pīpi uz jumta un īstu dzintaru pazina 
tikpat labi kā atšķīra ēdamās sēnes no indīgajām.

Tas IR dzintars, un tā IR Latvija, viņa vēlreiz 
parādīja brālim dārgumu, ko tie paņems līdzi, pa-

metot dzimteni uz visiem laikiem.
Dzintarzeme Latvija.

9.
Izturēt šo nakti, un viņi būs Zviedrijā.
Laivas motors vienmērīgi pukšķēja, un Ilze 

drīz vien aizmiga, dzelteno atradumu glabājot 
plaukstās.

Emīls vēlreiz pēc kompasa pārbaudīja kursu un 
priecājās, ka vējš ir pierimis.

Viņi bija tik tālu no krasta, it kā atrastos pa-
saules malā.

Aizmugurē vairs neredzēja prožektorus, kas 
izgaismoja jūru; tie kļuva aizvien sīkāki, līdz iz-
gaisa pavisam; helikopteri nelidoja vēja dēļ; bija 
jābūt vai nu uzvarētājam vai zaudētājam, lai šādā 
laikā atrastos jūrā vecā zvejnieku laivā.

Viņš bija uzvarētājs.

10.
Emīls vēlreiz izstāstīja Ilzei par tālāko. Vispirms 

viņi dosies uz Londonu; tur Emīls mēģinās iepa-
zīties ar mūzikas bosiem, kas noklausīsies viņa 
sintezatora samplus un piedāvās kontraktu.

Elektroniku viņš pārdos Kemdentaunas tirdziņā; 
Padomju Savienība kopš Gorbačova bija nākusi 
modē, un viņš vēlējās iegūt kaut ko taustāmu ar 
GLASNOST un PERESTROIKA.

Ticis pie naudas, viņš nopirks divas lietas — 
Emulator II — pēdējās paaudzes sintezatoru ar cie-
to disku un neticamām skaņu iespējām.

To spēlēja arī Alans Vailders no DM tikko iznā-
kušajā, vēl kūpošajā diskā.

— Otra lieta, — viņš turpināja, — būs biļete uz 
DM koncertu.

— Vai tu, — viņš pēkšņā eiforijā satvēra Ilzi un 
pacēla gaisā, — vispār saproti, ko tas nozīmē — re-
dzēt DZĪVUS «depešus»?

Kā zinādami par Emīla bēgšanu, sintezatoru 
grupa bija laidusi klajā sesto studijas albumu un 
izziņojusi koncerttūri.

Tā saucās 101, kas nozīmēja simt vienu kon-
certu visā pasaulē, izņemot Padomju Savienību.

Emīls un Ilze varēs apmeklēt jebkuru no šiem 
koncertiem, tikties ar Alanu Vailderu, braukt ar 
Ford Taunus, skatīties videofilmas atklāti, nevis 
pagrīdes seansos un izbaudīt to, ko apzīmē ar 
vārdu BRĪVĪBA.

11.
Kurā brīdī tas notika, un vai pirmais bija uz-

liesmojums vai sprādziens — to pateikt nebija 
vieglāk, kā noteikt dzīvības aizsākumu.

Ja vispirms bija ola, kur radās vista, un otrādi.
Ilzes rokas uzliesmoja, it kā dzeltenie sveķi vi-

ņas plaukstās būtu atdzīvojušies. Haleja komēta 
bija aizlidojusi uz nesatikšanos, bet jūra aizvien 
mala pret krastu viļņu stelles; pilna ar atlūzām no 
fosfora, kas uzsprāga pretgaisa mācību laikā.

Atšķirībā no dzintara tām nebija asu šķembu, 
tās bija drupanas un siltumā uzliesmoja. Apde-
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gusi bija visa seja un acis; pārbijusies meitene 
raudāja un varonīgi cīnījās ar sāpēm, kamēr Emīls 
cīnījās ar izmisumu.

— Ko tu izdarīji, — viņš kliedza, — vai tu sapro-
ti, ka esi iznīcinājusi visu, par ko mēs sapņojām?

Meitene raudāja vēl stiprāk; rokas un seja sā-
pēja, it kā tās visu laiku turētu virs uguns.

— Man ir bail, — viņa izgrūda caur asarām, — 
brālīt, man ļoti sāp.

Emīls apjucis paskatījās uz meiteni un jautāja:
— Bet vai tu saproti, kas noticis? Tevis dēļ 

mums vairs nebūs ne koncerta, ne sintezatora, ne 
veikalu; iedomājies, tu būtu varējusi nopirkt vi-
sas pasaules lelles.

Viņš apklusa, un arī Ilze pārtrauca raudāt. 
Emīlu tas izbiedēja, jo viņa neatbildēja un pamo-
dās tikai, kad to iepļaukāja.

— Vai tu varēsi izturēt līdz Zviedrijai? — viņš 
jautāja.

Ilze tikko dzirdami nomurmināja kaut ko līdzī-
gu «man ļoti, ļoti, ļoti sāp».

Emīls izkāpa no kabīnes uz zvejnieku laivas 
klāja.

Motors, tikko dzirdami pukšķot, dzina laivu uz 
priekšu.

Ja paveiksies, no rīta viņi būs Gotlandē.
Ja nepaveiksies, viņus atradīs krievu robežsar-

dzes kuteris.
Emīls uzdūrās kādam priekšmetam ar asiem 

stūriem — tā bija vecā labā padomju Elektronika — 
un iesvieda to tālu jūrā.

Tad viņš pagrieza stūri līdz galam, un laiva 
strauji mainīja kursu.

Kompass, kurš visu laiku bija rādījis W, tagad 
rādīja E.

Dzintarzeme Latvija.
Pēc pusstundas viņi nokļuva apžilbinošā gais-

mas starā, it kā būtu pametuši šo pasauli.
Nepilnu kilometru no krasta zvejas laivu 

DZINTARZEME bija pamanījis krasta robežsar-
dzes kuteris.

Emīls izslēdza laivas motoru un apņēma Ilzi, 
cieši piespiežot viņu sev klāt.

12.
Baznīca bija celta pirms simt gadiem un kopš 

tā laika nebija atjaunota. Tomēr tai bija paveicies 
vairāk par citiem apkārtnes dievnamiem, kuros 
bija iekārtotas kolhoza svaru zāles vai kinoteātri.

Kad Nauris atvēra baznīcas durvis, mājas iz-
mēra telpā atradās tikai mācītājs. Viņš neizlaida 
nevienu dievkalpojumu — kaut nedēļas vidū bija 
reizes, kad viņš šeit atradās VIENS.

Svētdienās baznīcēnu skaits pieauga līdz du-
cim. Kopš bija aizliegts doties jūrā zvejot, tuvējās 
mājās bija palikuši tikai veci un slimi ļaudis, kā 
arī tie, kas daudz grēkojuši.

Ikreiz viņš nāca uz baznīcu un atkārtoja Ilzei: 
tev ir jānotur tavs dievkalpojums, par spīti visam. 
Vai tas būs svarīgi citiem, tu uzzināsi vēlāk, bet 
vispirms tas ir vajadzīgs tev pašam.

Kad Nauris ienāca baznīcā, mācītājs bija no-
meties altāra priekšā uz ceļiem un skaitīja lūg-
šanu.

Nauris ieņēma vietu pēdējā solā un palika stā-
vam kājās. Pamazām mācītāja vārdi no nesaklau-
sāmas buldurēšanas kļuva arvien skaidrāki, un 
Nauris sasprindzināja dzirdi, lai tajos ieklausītos.

Kad viņš nometās ceļos, mācītāja teikto sadzir-
dēja pilnīgi skaidri.

13.
Mūsu dzīve ir kā akumulators. Brīžiem tas ir 

pilns, brīžiem tukšs. Ja to vairs nevar uzlādēt, 
kādā brīdī tā beidzas. Un nav svarīgi, vai šī dzīve 
iet pa apli, vai tā ir nogrieznis. Enerģijai izsīkstot, 
viss ir cauri. Nav dzīvības avota.

Ir brīži, kad esam kā lidmašīnas to cilvēku acīs, 
kas vēro no zemes. Brīžiem tās nav redzamas, un 
tām nav pagātnes un nav nākotnes. Iespējams, 
tām nav arī tagadnes, ir tikai cerība un izglābša-
nās apsolījums.

— Un vēl, — mācītājs nobeidza ar savu iemīļoto 
teicienu, — dzīve ir šaha spēle. Tomēr atšķirībā no 
spēles tā nekad nebeidzas neizšķirti. Vieni zau-
dē, citi uzvar. Vēl daži nokļūst strupceļā, ko sauc 
PATS. Tā ir situācija, kad vēl neesat zaudējis, bet 
jums NAV, KUR IET.

— Vai jūs zināt, kā sauc uzvarētājus? — mācītājs 
jautāja. Viņš redzēja vientuļu baznīcēnu pēdējā 
solu rindā, taču tuvredzības dēļ to nepazina.

Jums tikai jātic. Ticība ir kā atrašanās tumsā. Jūs 
saucat, bet nedzirdat atbildi. Jūs gribat ticēt, bet 
vēlaties saņemt jebkādu apstiprinājumu savai ti-
cībai.

Atbildes vietā ir klusums un tumsa.
Tomēr vienīgā cerība izglābties ir jūsu ticība. 

Jūs nezināt, kurā brīdī saņemsit atbildi, bet, saņē-
muši glābiņu Jēzū, vairs nebūsit tumsā un naktī.

Kad mācītājs nometās ceļos pie altāra un skai-
tīja tēvreizi, to pašu darīja arī jaunais cilvēks pē-
dējā solā.

Kad viņš iznāca no baznīcas melnajā Kurzemes 
naktī, debesis satricināja tik spēcīgs sprādziens, it 
kā tās būtu pāršķeltas uz pusēm.

POST FACTUM
1.
1987. gada oktobrī Francijas prezidenta Concor-

de virs Latvijas pārsniedza skaņas ātrumu un gai-
sa vilnis izraisīja sprādzienam līdzīgu skaņu, kas 
pilsoņiem šķita kā Trešā pasaules kara sākums.

Tuvāko gadu laikā Mihails Gorbačovs veica 
Padomju Savienības reformu, iemantojot dau-
dzus ienaidniekus savā dzimtenē un draugus 
Rietumos.

2. 
Pēc klaiņošanas par Kurzemi un Aizliegto zonu 

Nauris pārradās vecāku mājās un sāka apmeklēt 
lekcijas. Māte viņa prombūtnes laikā bija nokār-
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tojusi dēla attiecības ar padomju armiju, un Nau-
ri atbrīvoja no dienesta veselības stāvokļa dēļ.

Vēl pēc diviem gadiem padomju armija pame-
ta Afganistānu, bet latvieši atteicās dienēt PSRS 
bruņotajos spēkos.

Emīls tika izslēgts no Medicīnas institūta un 
izvairījās no tiesas par nelikumīgu PSRS robežas 
šķērsošanu. Pēc gada Gorbačovs atļāva Padom-
ju Savienības pilsoņiem daudz brīvāk doties uz 
Rietumiem, un vēl pēc diviem gadiem Latvija ie-
guva pilnīgu neatkarību.

Aizliegtā zona tika likvidēta, un 1994. gadā pē-
dējie krievu karavīri pameta Latviju.

3.
Emīls iestājās Nacionālās neatkarības kustī-

bā; vēsturiskajos kinohronikas kadros balsoju-
ma laikā par Latvijas neatkarību viņš redzams ar 
drošībnieka apsēju uz rokas pie Latvijas Republi-
kas Augstākās Padomes.

Kādu laiku viņš strādāja ASV vēstniecībā par 
šoferi, bet tad uz ilgāku laiku pazuda no redzes-
loka.

Pēc Latvijas iestāšanās NATO viņš atrada dar-
bu Briseles tulku korpusā; viņam bija iespēja ap-
ceļot visu pasauli, redzēt visus kādreiz dievinā-
to mūziķu koncertus un klātienē satikt pasaules 
politiķus.

Nezin kāpēc viņš šīs iespējas neizmantoja.
Tomēr, kad Ventspilī — tikai piecdesmit kilo-

metrus no viņa tēva mājām — uzstājās gandrīz 
aizmirstais sintezatoru burvis Alans Vailders, 
viņš īpaši šī notikuma dēļ brauca uz Latviju un 
nopirka biļetes pirmajā rindā.

Zālē viņš ieveda kādu neredzīgu sievieti inva-
līdu ratiņos, kura sintezatora skaņās klausījās ar 
ekstāzes smaidu no pirmās līdz pēdējai minūtei.

Pēc koncerta viņš aizveda māsu uz māju meža-
vidū, kur joprojām dzīvoja arī viņu deviņdesmit 
piecus gadus vecais tēvs.

Emeritētais mācītājs dienas pavadīja pie šaha 
galdiņa un bija sācis gleznot.

Tomēr reizi nedēļā viņš kopā ar Ilzi joprojām 
devās uz baznīcu un noklausījās dievkalpojumu.

Viņš zināja: ja tas vajadzīgs citiem, tas būs vaja-
dzīgs viņam un meitai. Kāds no tā labums citiem 
cilvēkiem, viņi uzzinās vēlāk.

4.
Rīgas milicijas priekšnieks Buhajs pieslējās 

Latvijas neatkarībai un savu vietu saglabāja.
Aizgājis pensijā, viņš vasaras pavadīja padomju 

varas piešķirtajā vasarnīcā un joprojām uzskatī-
ja sociālismu par vistaisnīgāko politisko sistēmu 
cilvēces vēsturē.

Viņa dēls — resnais puišelis Sergejs — izaudzis 
kļuva par divmetrīgu slaidu jaunieti un iestājās 
Maskavas Ārlietu institūtā; konkurss bija simt 
cilvēku uz vienu vietu, un no visiem baltiešiem 
to izturēja vienīgi Buhajs juniors.

Pārdomājot dzīvi, kāda lieta atvaļinātajam 

pulkvedim joprojām kremta un nedeva mieru 
naktīs: atentāta draudi Gorbačovam 1987. gada 
februārī.

Viktoram Buhajam šķita, ka viņš bijis tuvu tam, 
lai noķertu zivi, kas pati uzķērās uz āķa un pēdējā 
brīdī norāvās.

Tomēr viņš nebija makšķernieks, bet dārznieks 
un pēc aiziešanas pensijā rušinājās savā padomju 
varas piešķirtajā 600 m2 piemājas dārziņā.

5.
Nauris ieguva darbu kādā no neatkarīgās Lat-

vijas jaunajām ministrijām un vadīja dienas gar-
laicīgā ierēdņa darbā. Ķīmiķi nevienam vairs ne-
bija vajadzīgi.

Ministrijā viņš iepazinās ar kādu meiteni. Pēc 
pusgada viņi saderinājās. Viņam šķita, ka ir ie-
mīlējies. Tomēr, kad kāzu dienā viņš atvēra ne-
dēļas avīzi, pirmais, ko Nauris izlasīja, bija sludi-
nājums: «Tu varbūt netici, bet es joprojām gaidu. 
Sandra no Aizliegtās zonas.»

Nauris jutās apstulbis, tomēr jau pēc vairākām 
stundām stāvēja pie altāra un sacīja: JĀ.

Esmu pasacījis NĒ savai pagātnei, viņš nodo-
māja.

Pēc gadiem Nauris uzzināja, ka Sandra dzīvo 
Vācijā un Latvijā ierodas reti. Lai kā viņš meklē-
tu kādu ziņu drumslu par meiteni no Aizliegtās 
zonas, arī interneta laikmetā tā nedeva par sevi 
zināt, it kā laiks joprojām stāvētu uz vietas.

6.
Kādā rudens pēcpusdienā Nauris nokļuva 

Kurzemes jūrmalā, vietā, kur reiz bija Aizliegtā 
zona. 

Izmantojot izdevību, viņš devās uz jūras kras-
tu.

Uz soliņa netālu no izlaupītā un sarūsējušā pa-
domju armijas sargtorņa sēdēja kāds vecāks vīrs. 

Ieskatījies Nauris pazina viņu pēc ugunszīmes 
uz pieres. 

Tas bija Mihails Gorbačovs.
Kad viņš nostājās tam līdzās, Gorbačovs zau-

dēja līdzsvaru un nogāzās smiltīs.
Tā bija lelle no Zonas laikiem. Saniknoti par 

Latvijas neatkarību, piedzērušies armijnieki pār-
ģērba mācību lelli par ģenerālsekretāru. 

Lelle bija caurcaurēm ložu sašauta un sapelē-
jusi.

Nauris to atstāja guļam smiltīs un devās pro-
jām.

Debesīs slīdēja zemi, ātri rudens mākoņi, kas 
šķita nākam no bezgalības ceļā uz bezgalību.

Gorbačovs Latviju apmeklēja tikai vienreiz 
mūžā — 1987. gada februārī. Ê
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Mārja Kangro (Maarja 
Kangro, 1973) ir 
igauņu rakstniece. 
Latviski izdots viņas 
romāns Stikla bērns 
(2018), Domuzīmē un 
Punctum publicēti 
vēl daži Mārjas 
Kangro prozas teksti, 
Satori — viņas dzeja. 
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Ventspils sporta klubā bija jānēsā zilas slim-
nīcas čības. Garderobes tante tās cilvēkiem deva 
bez maksas; dažs čības iepakoja sev līdzi, lai ik 
reizi nevajadzētu lūgt jaunas, un tā darīju arī es, 
iemetu zilos červeļus mugursomā, vienā nodalī-
jumā ar sejas krēmu. Putekļu ērcīšu sūdi, mikro-
daļiņas, baktērijas, viss klusītiņām kopā. 

Atlētikas zālē skanēja uz pilnu klapi uzgriezts 
agresīvs hiphops, taču tur nesatilpa pārāk daudz 
cilvēku, tā nu vēdera muskuļu vingrinājumi tika 
veikti koridorā uz grīdas, uz melni grubuļaina li-
noleja, ziliem paklājiem. Vajadzēja ļoti piesargā-
ties, lai neiekāptu kādam sejā un lai kāds neie-
kāptu sejā tev. Noskaņojums bija nopietns, tikai 
divi džeki ar sirds formā uztrenētu rumpi nemi-
tīgi ķiķināja, acīmredzot arī par mani, jo bija re-
dzams, ka neesmu vietējā. Vēl man patika augu-
mā maza, plecīga sieviete tumšrozā reitūzenēs, 
viņas garie kāju pirksti bija līdzīgi roku pirkstiem, 
kā noskaidrojās ģērbtuvē. Noskūtu vai īpaši ap-
cirptu pežu te neredzēja tik daudz kā Tallinā, bet 
pilsēta jau arī ir vairāk nekā desmit reižu mazāka. 

Es biju Oblomovs. Tas bija jaunā gadsimta ob-
lomovisms, mundrs, fiziski aktīvs. Četras reizes 
nedēļā gāju uz treniņu, pirku organisku pārtiku, 
skatījos Ventas upē vai jūrā, rakstīju trulības. Ek. 
Pamēģini tu uzplēst paaudžu dzīves izjūtu, dra-
gāt traģisko eksistenci, uzkult depresijas putas, 

ontoloģiski ietupties valodā. Tas ir disciplīnas 
jautājums. Retu reizi, kad vakara debesis kļuva 
pelēkas un Pārventas hruščovkās iedegās pirmās 
dzeltenās uguntiņas, es klusām, abstrakti nopū-
tos. Ak, asumu! Niknumu vajadzētu! 

Skatījos, kā oligarha Lemberga lielie krāni ceļ 
ogles, kā ostā iebrauc jauni vagoni ar uzrakstu 
Novotrans, upes virsma oranži vizuļo. Drēgnums 
sāka kost kaulos, un es atkal devos uz treniņu, 
pāri Rātslaukumam, cauri autoostai, kur tablo 
dega dzelteni vietvārdi, vilinoši un biedīgi, kādas 
vienmēr šķiet mazas vietas. Dundaga, Kolka, Tal-
si, Kuldīga. Vispirms aiziet uz treniņu, domāt pēc 
tam. Vispirms.

Kamēr ķermenis kustas, iztēloties, kā tas kus-
tas. Apjaust piepūles vērtību, iztēloties, cik pro-
duktīvi kustas molekulas, šūnas, šķidrumi, šķied-
ras. Kontrakcijas, atvēršanās. Es neesmu kāds, es 
esmu miesa, tauta. 

«Pa labi! Pa kreisi! Mainām! Augšā! Vairāk aug-
šā!»

Iepriekš tas bija igauņu, tagad latviešu valo-
dā, veselu mēnesi, patīkams režīms. Spināti, eko-
avokado, siļķe, fitness. TRX, kur gāja arī daži ļoti 
maza auguma vīrieši, un kardio aerobikas zālē, 
kur viss gaiss jau bija izelpots iepriekš, tempera-
tūra tik augsta, ka man, ieejot pa durvīm, sāka 
tecēt sviedri. «Augšā!»

Kuģītis peldēja, bet bez liela mērķa. Dzīves jē-
ga-jēdziņa. Kā tas Bors teica? Tie, kuriem šķiet, 
ka viņi par kvantu teoriju prot runāt tā, lai vi-
ņiem no tā nesagrieztos galva, itin neko no teo-
rijas nav sapratuši. Ar dzīves jēdziņu ir tāpat. Tas, 
kurš uzskata, ka saprot mērķi, var būt galīgā pur-
vā. Vai arī ne, atkarīgs no skatpunkta. Uz to var 
skatīties arī kā uz Bulgakova Sātana balli. Ja tu 
tici, ka esi sapratis, tad tiešām esi, un galva lido. 

Radošajā namā es, tiesa gan, savu trulumu ne-
afišēju, jo tik klaja atzīšanās būtu aroganta. Gluži 
kā man gribētos būt kaut kā morālākai par pā-
rējiem. 

Marksistiski, protams, bija skaidrs, ka, paslik-
tinoties finanšu situācijai, tāds mierīgs demoti-
vētības stāvoklis nevar turpināties. Reizēm pelnīt 
piķi, drošības pēc, lai varētu mierīgi oblomovo-
ties. Kur gan mēs tā nonāksim, draugi. Tas viss var 
tūlīt beigties, tūlīt var atskanēt sprādziens. 

Modrība man būtu noderējusi, jo Latvijas lie-
ta mani kustināja, bija kustinājusi jau sen. Aiz-
kustināja pat tas, kā viņi Ventspilī pie kartupeļu 
pankūkām pasniedz lasi, kas rūpīgi ietīts gurķu 
rullīšos. Uz rullīšiem vēl uzkaisīti daži graudiņi 
ikru, blakus pankūkām sofisticētas skābā krēju-
ma porcijas, un par to viņi prasīja 6,50. Igaunis 
6,50 prasa jau par to vien, ka tu viņa bārā apsē-
dies. 

Ja latviešu sievietes svešvalodās runāja ar ak-
centu  — tas nenozīmē, ka viņas obligāti runātu 
ar akcentu, bet, ja runāja —, tajā bija jūtams ik-
dienišķs, mājīgs aķiķūds, līdzīgi kā somu akcen-
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tā. Inkluzīvā ikdienišķība: ko nu te klīrēsies. Bet 
latviešu vīrieši. Viņu akcentā un intonācijā bija 
skumīgums; reizēm tas izklausījās kā kūl, ironis-
ka rezignācija, reizēm kā izsmalcināta melanho-
lija. Druvis bija pēdējais kāzuss. Ik vārds piesū-
cies ar melanholiju kā ar kļavu sīrupu, pat ja viņš 
atlaida melno humoru. Es — reizēm patiešām tā 
domāju — savus melnos jociņus jau biju nojoko-
jusi, svētumi bija satrūdējuši, līķi sadalīti mole-
kulās, tāpēc ieklausījos tikai viņa balss skaistajā 
latviskajā kustībā, izsmalcinātajā skumju skanē-
jumā, un mani Bartolīni dziedzeri sāka strādāt kā 
fabrika. 

Tas, protams, bija arī komūnas dzīves jautā-
jums. Radošais nams ir noslēgts loks, gluži kā 
Agatas Kristi tekstos. Sākumā mums bija Inē-
sa no Portugāles, Betina no Zviedrijas, Ailīna no 
Kanādas, Anuka no Holandes un Sauļus no Lie-
tuvas. Sauļus bija drukns, un tas nozīmēja mier-
mīlīgu lietu stāvokli. Kad ieradās Druvis, man 
sākumā nelikās, ka viņš būtu shaggable baby. Viņš 

bija skaists, tas nu gan, daži latviešu vīrieši tādi 
ir, piemēram, Pēteris Plakidis jaunībā, tas vispār 
nav apspriežams! Tomēr sākumā šķita, ka viņš ir 
kultūrfetišists. Izskatījās, ka senie meistari viņam 
ir senie meistari tāpēc, ka viņi ir senie meistari, 
nevis vienkārši tipi, kuri arī ir centušies un pret 
kuriem ir godīgi izturēties ar kritiku un līdzjūtī-
bu. Mantojumu ietvēra aura. Un tad vēl bija jau-
nie meistari, kuru meistarīgumu sludināja kāds 
prestižs izdevums vai foršs eksperts. 

Bet kam tad vispār piemīt neatkarīgs Urteilskraft. 
Vai tad mēs nezinām, ka jebkāda gaume ir apgūta. 
Plus ģenētiskais komponents, izvēles par labu zi-
nāmiem ritmiem, intensitātēm, tonalitātēm. Tas, 
ko es uzskatīju par savu neatkarīgo gaumi, vien-
kārši bija zināma iedzimta brutalitāte. Man pati-
ka domāt, ka attiecībā uz tirgošanos ar mākslas 
pasaules simbolisko kapitālu un auru iekārošanu 
un pielūgšanu es jūtu proletārisku nepatiku. Bet 
patiesībā es šajā pasaulē gozējos kā taukos. Su-
tinājos kā šampanietī. Druvis man neapšaubāmi 
patika, viņā bija vairāk godbijības. 
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Kad Druvis sākumā parādījās zaļā puloverā, uz 
kura ar Gaudi ķeburiem bija uzrakstīts Barcelona, 
es iepletu acis. Drīz sapratu, ka šis zaļais tonis vi-
ņam lieliski piestāv. Suvenīrkrekls neapšaubāmi 
ir daudz krutāks nekā Rētas Ausas reciklētais di-
zaina krekls. 

Viņš diezgan ātri piekrita, kad apgalvoju, ka 
liela daļa no Šekspīra sonetiem ir mēsls. Tādu 
produkciju arī es varētu sarakstīt metriem, sa-
cīju, metriem vien sarīmēt mīlas verveļus, visā-
dus compare thees un star to every wandering bark, 
vienkārši mana mākslinieka ētika to neļauj. Citi 
smējās, uzskatīdami manus vārdus par epatējošu 
joku, taču Druvis saprata, ka es to domāju no-
pietni. 

Druvis rakstīja dzeju, taču ne drusku neno-
darbojās ar sevis izbīdīšanu, arī tulkots viņš bija 
diezgan maz. Ar latvieti starptautiskā kompānijā, 
protams, rodas pavisam cita tuvība nekā ar jeb-
kuru citu; mēs viens otru saprotam pusvārdā, kas 
ar portugāli vai zviedru, neņemiet ļaunā, neno-
tiek. Hruščovka, kooperatīvu laiks, brīvība, eiro-
remonts. Gluži kā satiktos ar senu klasesbiedru. 
Ar Druvi bija viegli sarunāties, kad mēs blandī-
jāmies pa apkārtnes vietām, turklāt viņam bija 
iesnas, taču papīra kabatlakatiņu nebija. Arī man 
nebija kabatlakatiņu, un tā nu viņš vilka uz iekšu 
gluži kā bērns, un kādā augstā krastā es apjautu, 
ka klausos šo šņurkāšanos ar aizkustinājumu.

Tovakar ledaini aukstajā ēdamistabā viņš sēdē-
ja man līdzās un rādīja kaut ko telefonā; piebīdī-
jos tuvāk un sajutu viņa zilā džempera smaržu. 
Viņš bija silts. Mēs ēdām un dzērām visu, pārējie 
bija vai nu vegāni, vai alerģiķi, vai abi kopā. Kad 
viņš atkal nošņaukājās, apliku viņam roku ap 
pleciem, tēlodama spontānu jautrību. Viņa ple-
ci bija silti, no kakla strāvoja skurbinošs siltums. 
Turpinājām sarunāties, uzliku roku viņam uz cis-
kas, cauri džinsa biksēm jutu siltumu. Cilvēkam 
jau arī jābūt siltam. Bet cik atšķirīga ir šī daļiņu 
kustība, katra miesa tā vis nekaist!

Tirgū biju iegaumējusi frāzi «svaiga gaļa», gri-
bēju viņam to pateikt, kaut gan viņš bija tikai da-
žus gadus jaunāks par mani. Taču tagad viņam 
kaut ko pajautāja Sauļus, par Latvijas krieviem, 
un viņš atbildēja, godīgs, koncentrējies, it kā sve-
šās rokas uz ciskas nebūtu. Kanādas dzejniece 
Ailīna man kaut ko teica pāri galdam, un, tā kā 
temats bija nopietns, proti, rakstnieces un atzinī-
ba, arī es atbildēju nopietni un noņēmu roku no 
siltajām džīnām.

Visumā šķita, ka citus rakstniekus interesē ti-
kai viņu rakstīšana. Tie bija uzņēmīgi ļaudis, ku-
riem bija vizītkartes un mājaslapas un kuriem vēl 
vajadzēja nonākt tālu, panākot, ka viņu sviests 
tiek tulkots visā pasaulē.

Nākamajā vakarā vaktēju, kad Druvis virtu-
vē būs viens pats. Tas nemaz nebija tik vienkār-
ši, vairākas reizes noskrēju lejā pēc viltus trauk-
smes, durvis noklaudzēja, un es it kā nejauši gāju 

vārīt tēju, taču virtuvē bija Inēsa, tad Betina, Ailī-
na, Sauļus, tad atkal Betina, kura beidzot iejūtīgi 
apvaicājās, vai tad manā istabiņā tējkannas ne-
esot. Tomēr sestajā reizē paveicās. Klāt bija pus-
nakts, devos uz virtuvi jau visai rezignēti, bet tur 
bija Druvis, vārīja griķus! Jautāju, kā klājas, viņš 
sāka skaidrot, ka raksta doktora darbu par Gvido 
Gvinidzelli, savukārt es piegāju pie plīts, apskāvu 
viņu, cauri mīkstajam džemperu slānim iespie-
du rokas viņa muguras miesā un vaicāju: — Vai 
tā drīkst darīt?

— Protams, drīkst.
Un patiešām, viņš atbildēja manam apskāvie-

nam, un tas bija autentiski, spiediens bija stiprs. 
Viņš dziļi ieelpoja un izelpoja, un es no iekāres 
sāku trīcēt. Glāstīju viņa muguru, viņš zem sa-
viem džemperiem bija šmaugs un lunkans, ar 
puicisku augumu. Zili brīnumi!

Mēs stāvējām ciešā saspiedienā. Taustīju viņa 
kaulus. Kā mugurkauls pāriet iegurņa kaulā. 

— Ee… man deguns… tek, es atvainojos, — viņš 
teica. 

Es savu tvērienu neatslābināju. — Šņauc manā 
jakā, baby. Mierīgi!

— Bet… гречка? — viņš vaicāja. — Es pabeigšu 
taisīt.

— Ek. Nu labi.
Viņš uzlēja griķiem skābo krējumu, un mēs ie-

gājām ledaini aukstajā mūra ēdamistabā, es ie-
slēdzu kondicionētāju un apsēdos viņam līdzās. 
Viņš ēda griķus, savukārt es gandrīz medicīniskā 
sajūsmā studēju viņa augumu.

Kad griķi bija apēsti, viņš teica, ka tālāk iet ne-
var, jo ir «emocionāli saistīts». Es nesapratu, ko 
tas nozīmē. Kāda tur starpība — saistīts, nesais-
tīts. Pasaule ir brīva. Viņš kaut ko nomurmināja, 
piecēlās kājās, aiznesa netīros traukus uz mašīnu.

Tad viņš man atkal pietuvojās, pats, ar nopū-
tu cieši piekļāvās, un man saslējās visas spalvas. 
— Zini, tas ir tik labi, — es teicu, — kā svaigs ēdiens 
vai vismaz ēdiena smarža. 

Viņš uz šiem šļupstiem atbildēja: jā, apskāvie-
ni vienmēr ir labi. Piespieda muti manam kaklam 
un atkal elpoja tā, kā varētu elpot uzbudināts cil-
vēks. 

— Vai tev ir drudzis? — viņš vaicāja.
— Kāds drudzis?
— Tu trīci.
Ar abām rokām parāvu viņa galvu uz leju, ie-

spiedu degunu matos, kas smaržoja pēc lavandas 
šampūna. Viņš centās galvu izsliet, taču manas 
rokas divatā bija stiprākas par viņa kaklu. Viņš 
piespiesti smējās.

— Tu esi galīgi sakaisusi, — viņš teica. — Tev jāiz-
mēra temperatūra. Trīsdesmit astoņi.

— He, protams. Jau Elviss dziedāja par drudzi.
— Preslijs?
— Par drudzi. Tu nezini?
— Laikam tiešām nezinu.
— Ko nu klīrējies!
— Kāda bija melodija?
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Es dziedāju, piesmakušā balsī un nan-nan-nā 
stiliņā, jo man piepeši bija pagaisis no atmiņas, kā 
dziesma sākas. Atcerējos, tikai sākot ar frāzi you 
give me fever. 

Fever! In the morning, fever all through the night.
Viņš teica, ak tad Saturday Night Fever. Nē, nu 

pie velna. 
— Neticami! Un pats raksta doktordarbu par 

faking dolce stil novo. Tādiem, kas nezina Elvisa fī-
veru, nedrīkstētu ļaut Gvinidzelli pat tuvoties.

Es esmu īsts demokrāts, es nodomāju, īsts de-
mokrāts. Bet viņam līdz nākamās darbdienas 
sākumam vajadzēja sarakstīt piecus projektu 
pieteikumus, piecus! Es jau biju iebāzusi rokas 
viņam apakšbiksēs. Vai no šādas frustrācijas bei-
gu beigās nevar dabūt galu?

Lielas zilas acis aiz brillēm sudraba ietvaros. 
Safīrs. Jūra katru dienu nav tik zila. Par matiem 
mēdz teikt «salmu krāsas». Kādi vēl salmi — dzin-
tars taču. Dzintara krāsa. 

Ej pa vienalga kādu ielu, un cauri izšaujas strā-
va vai drīzāk vilnis, tu gandrīz apstājies un vibrē, 
iespējams, tas ir gandrīz saredzami, tavs skatiens 
ir miglains.

Lai tas halucinatori pastiprinātos, mums jā-
pārguļ. Vai tad es nezināju no savas skaistās dzī-
ves pieredzes  — cik žilbu, cik apstulbotu pada-
ra kaisle! Cik daudz civilā laika paiet, atceroties 
seksu. Staigā apkārt ar stīvām kājām, domā, kā tas 
bija, gandrīz vai pieredzi no jauna, lien publiska-
jās atejās un dročī. Un viena dieniņa atkal ir tutū. 
Bet varbūt arī nav, var aktivizēties vainas un pie-
nākuma apziņas aizmetņi, tu darbojies kā spār-
nos, produktīvi.

Bet nekā aizraujošāka jau dzīvē nav, nekas nav 
tik dolce kā šīs apstulbojošās domas. Ekstāze un 
atcerēšanās, un ekstāze. Elektriskie impulsi un 
miesas šķidrumi. Nav viegli izdomāt kaut ko tik 
aizkustinošu.

Un vai tad ekstāzei, kulminācijai tieši tādai nav 
jābūt? Tu atrodies ārpus sevis. Nošķīrumi zūd, 
virsotnē, pašā jutīgākajā vietā, paradīzē arī ir tikai 
trula trula trula spilgta gaisma viļņi spilgtums. 
Brīnišķīga, apstulbojoši žilba gaisma no Beatri-
čes acīm!

No atmiņām ekstrapolēju, kā varētu izskatīties 
viņa orgasms. Kā izpausties auditīvi. Tā arī pali-
ku stāvam kaut kādas ielas vidū, teju krampjaini 
raustīdamās, bet kāda tam nozīme, ielas te bija 
tukšas. Mazās bruģētās ieliņas Jūras vārtu apkai-
mē. Austrumu iela, Zvejnieku iela. Mājas ir, laiku 
pa laikam arī mašīnas, taču cilvēku nav. Varbūt 
viņi mani vēroja pa logu. 

Savu sviedru smaka bija daļa no treniņa, tā 
teikt, izaicinājumiem, proti, es biju aizmirsusi, ka 
zilais krekliņš man jau reizi bijis mugurā, tāpēc 
smirdēju pēc seska. Interesanti, kā to pacieta pā-
rējie. Es biju igauniete, mierīgi varēju smirdēt. Sa-
vas kultūras vēstnese. 

Noturēšanās pozīcijā: it kā šīs būtu tavas dzī-
ves pēdējās minūtes. Ja turpmāk varētu dzīvot ti-
kai tā: kurš maina pozīciju, tas mirst. Vēlvienreiz 
uzstumt sevi augšā no grīdas, vēlreiz. 

Skatījos uz kājām un pēcpusēm piegulošās rei-
tūzenēs sev priekšā. Kaut kā tas viss tagad bija 
saistīts ar manu baby; es nepratu formulēt, kā tie-
ši, bet bija. 

Biju tikusi pie dažiem viņa dzejoļiem atdzejo-
jumā: tajos bija kaut kāda šarmanta, apzināta ne-
pretenciozitāte. Bet tagad viss jau bija bezcerīgi 
pārinterpretējies, kā jau šādos gadījumos notiek: 
ik vārds izraisa aizkustinājumu kā tāds gaļas ga-
bals.

Man patika skatīties uz šiem tekstiem latviešu 
valodā, tas bija galvu reibinoši. Kā tas tā varēja būt. 
Cilvēks ar savām rokām bija ievadījis datorā šos 
vārdus, pārkodējis savu apbrīnojamo materiā- 
lo eksistenci atstarpēs starp vārdiem un pieturzī-
mēs, gandrīz elpošanas dabiskumā izvēlējies ķ, ļ, 
ī. Kādi psihedēliski, mistiski priedēkļi — pie-, ap-, 
no-, ie-! Mani bija ķērusi atklāsme: latviešu prie-
vārdos atradās pasaules gara erotiskais kodols! 
Pasaules libidinālais motors!

Viņš nudien uzdrīkstējās pieklauvēt pie ma-
nām durvīm. Gan kultūras pasākuma, nevis sek-
sa jautājumā, bet tomēr. Jubilate. 

— Kā klājas?
— Nāc iekšā.
Man blakus dzīvoja Ailīna, ar kuru mums bija 

izveidojusies feministiska solidaritāte, — būtu la-
bāk, ja viņa mums neuzskrietu virsū. Lielā svēt-
laimē saspiedu Druvja paduses. 

— Tu esi hiperaktīva, — viņš teica. 
— Miesaskāre ir normāla parādība.
— Oo mai gād.
— Tagad tu vari uzrakstīt savu #MeToo ziņoju-

mu.
— Tā akcija taču jau ir beigusies.
Liepājā vajadzēja būt kaut kāda islandiešu pia-

nista koncertam, to apmeklēt vēlējās Druvja itāļu 
draugi un viņš kopā ar tiem, es pati piedāvājos 
aizvest, paņemsim istabiņu viesnīcā, es izmaksā-
šu.

Parāvu viņa bikšu siksnas sprādzi; erekcija bija 
pamatīga, bet viņš čīkstēja: — Es taču tev teicu.

— Tava «emocionālā aizņemtība» no tā nekādi 
necietīs.

— Cietīs gan. Es justos vainīgs. Bet tas tevi lai-
kam uzbudina vēl vairāk!

— Oo. — Sāku melst patētiskas blēņas: — Es, 
protams, nekādi negribu tevi… protams, es ne-
gribu, lai tu justos kaut kā slikti. — Kāds bla-bla-
bla.

Viņš teica: — Es jau pašlaik nejūtos labi.
— Kāpēc?
— Jo tu mani nerespektē.
— Ah. — Izņēmu labo plaukstu no viņa kājstar-

pes un iebāzu viņa bikšu aizmugures kabatā. Tad 
šķīsti paslidināju abas rokas viņam zem džempe-
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ra, pa tēkreklu uz augšu. 
— Respektēju gan. — (Ai, tu esi sašutis! Hā!) — 

Protams, es tevi respektēju. Teorētiski.
Pasmaidīja, mīļumiņš. — Bet praktiski ne?
— Praktiski tas ir grūti. Ja tu domā to. Tik grū-

ti, ka tev nāksies piedot. Uzraksti, piemēram, sū-
dzību Igaunijas Rakstnieku savienībai. Ka mani 
jāmet ārā. Nepietiekama impulsu kontrole starp-
tautiskajās attiecībās.

— Tieši tā. Varbūt es par to uzrakstīšu stāstu. 
Ļoti grafisku. Neķītru.

— Uz priekšu! Es uzrakstīšu jebkurā gadījumā. 
Ja tu vēlēsies būt vēl neķītrāks par mani, tad tev 
diemžēl jānolaižas līdz molekulārajam līmenim.

— Un Maima tavu stāstu iztulkos?
— Nekā, es uzlikšu ģeobloķēšanu. Latvijā tas 

nebūs redzams, tāpat kā RTR.
Viņš smējās, tomēr gribēja izslīdēt no manām 

rokām.
— Paklau, nu būsim normāli.
— Tu esi šausmīgs. Gatavais frustrants! Vai tu 

par inceliem esi dzirdējis?
Bet viņš šādu vārdu nezināja. Dažā ziņā mo-

dernā pasaule bija palikusi viņam tāla, cilvēks 
sēdēja Eiropas bibliotēkās un pētīja filoloģiskus 
izdevumus, sociālo tīklu sabiedriski politiskajos 
tesiņos neielaidās. 

— Pats slavenākais laikam ir tas Toronto pui-
sis,  — es teicu. — Netika pie kniebšanās, metās 
slepkavot, starp citu, pirms nepilna gada. Iebrau-
ca ar furgonu cilvēkos.

Būdams romantisks latvietis — bet par tādu es 
viņu gribēju uzskatīt  —, viņš vispirms teica, ak, 
šausmas, mans dievs. Kaut ko tamlīdzīgu.

— Arī es šeit esmu ar mašīnu, — sacīju.
— Tieši par to jau es domāju.
— Tiesa, nav jau, kur raut vērā ņemamas masas, 

kurās ar pompu iebraukt.
Viņš bija kalsns kā kumeliņš, patīkami pielikt 

roku. Incelu rīcība nevarēja būt abstrakta, es uz-
skatīju. Šāviena izraisītājam vajadzēja būt kon-
krētam; nevis nez kādai vispārinātai augstprātī-
gai Steisijai, bet kādam, kuru tu ķīmiski iekāro un 
kurš tevi pasūta. Tik lielu agresiju pret nelaimīga-
jiem trešajiem varēja iedarbināt tikai saniknojo-
ša, atraktīva Cita Seja. Tā man šķita, un šajā brīdī 
kāds klauvēja pie durvīm. 

Inēsa. 
— Vai jūs nāksiet? Rātsgaldā uz astoņiem ir pa-

sūtīts galdiņš.
— Viņa ies, — Druvis strauji nobēra. — Es diem-

žēl nevaru, man līdz rītdienai jāpabeidz viens 
raksts. Varbūt pēc tam pievienošos uz glāzīti vīna.

Šķita, ka pavēderē ir ieliets betons. Vai kāda nu 
metafora būtu labāka. Piepešs, neizturams stin-
dzenis. Ķermenis jau bija sagatavojies situācijai, 
un tagad tas nedabūja, ko gribēja, un šī absti-
nence bija tikpat smaga kā tīņa gados. Tik daudz 
izniekota dabiskā lubrikanta. Man ienāca prātā 
Kaplinska protoinceliskās apceres par to, ka sie-
vietes, kas atsakās no seksa, ir iemesls vīriešu sa-

slimšanai ar prostatas vēzi. Vot tā, tu bojā manu 
veselību, baby, un, ja es šeit uz akmens kāpnēm 
tev no mugurpuses metīšos virsū, tad kritīsim 
kopā un uz pakāpieniem, kur parasti švīkst lite-
rātu čības, lidos asinis. Kurš būtu varējis domāt, 
ka namā ir ielaists berserks. Inēsa, neko ļaunu 
nenojauzdama, nāca mums aiz muguras. 

Ēdu mencu. Oranžā apgaismojumā spēlēja 
džeza Madonna, skanēja līksmas sarunas. 

Man blakus bija apsēdināts Sauļus, jo viņa vie-
nīgā svešvaloda bija krievu. Viņš man dzīvi stās-
tīja, ka meita tikusi mācīties Jeruzalemes Becalēla 
akadēmijā. Rādīja fotogrāfijas dzeltenā mobilajā. 
Meitas gleznas. Viņi ar sievu Nāves jūrā, kājām 
gaisā. Druskininki. Ak tad Antans vairs nav Lie-
tuvas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs. Sau-
ļus savā ziņā bija jauks padzīvojis kungs, kaut gan 
man viņš neko nepajautāja ne reizi. Kas es esmu, 
ko daru. Tam arī nebija nekādas nozīmes. Man 
bija ieslēgts autopilots, kurš māja ar galvu. Oчень 
интересно, на самом деле. 

Druvis bija tik silts. Viņš bija Šīles zīmējuma 
3D. Ja rakstnieku māju pārņemtu teroristi un es 
būtu ar viņiem vienā šaikā, tad es, piedraudot ar 
ieroci, liktu viņam izģērbties. Vispirms viņš no-
vilktu džemperi ar rāvējslēdzēju. Pēc tam viņam 
ar savām rociņām vajadzētu attaisīt bikšu siksnas 
sprādzi. 

Mani vienmēr ir interesējis, kā skaistam cilvē-
kam norit signālu apmaiņa ar pasauli. Druvis no-
teikti nebija noslīcis pašapziņā. Ārkārtīgi jutīgs 
viņš bija gan, bet tas jau arī ir galvenais: uztvert-
spējas diapazons un blīvums. Lai instrumentam 
būtu iespējami daudz stīgu.

— Vai tu neiztulkotu arī mums? — lūdza Beti-
na. — Šķiet, ka tas ir interesanti. Kādas fotogrāfi-
jas viņš tur rāda?

Es jau labu brīdi Sauļū nebiju klausījusies. — 
Kaut kāda… vietējā bibliotēkas tante saņem me-
daļu, — es teicu. — Bērns studē Izraēlā.

Iekāre vienmēr ir politiska. Lielākoties ar to sa-
prot kaut ko sliktu. Ieprogrammētas, apspiešanu 
atbalstošas fantāzijas, ideoloģisku apziņas skalo-
šanu, saimnieka un verga attiecības. Es savu iekā-
ri par politisku uzskatīju pašā labākajā nozīmē, 
proti, lai tā sāktu nopietni strādāt un ķermenis 
ieslēgtos, vajadzēja labdabīgus, empātiskus, poli-
tiski morālus objektus. Tas notika drīzāk pirms-
reflektīvi, verbālajam «es» neko nevajadzēja izvē-
lēties. Ķermenis teica: «Go!», un es uzgavilēju tā 
ētiskajai gaumei.

Man būtu gribējies gulēt ar Druvi un saplosīt 
viņu gabalos, taču es noteikti būtu gribējusi arī 
to, lai uz zemeslodes prevalē tieši tādas būtnes. 
Evolūcijas gaitā es būtu izvēlējusies, lai izdzīvo 
tie, kuri bija kā mani iekāres objekti, un to es da-
rītu, domājot par cilvēces prieku. Tas saskanēja ar 
manu plašāko ētisko pārliecību: nekādu perver-
siju, mana iekāre ir caurcaurēm morāla! 

Tagad Betina lūdza, lai iztulkoju Sauļum to 
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jautro atgadījumu, kuru nupat bija atstāstījušas 
meitenes. Man nebija ne jausmas, par ko ir runa.

— Ну вот, какая-то смешная история. К 
сожалению, не обратила внимание. — Sauļu mana 
replika samulsināja.

Betina sāka stāstīt par kaut kādu projektu, kā 
ar dzeju iepazīstināt skolēnus, kam ir garīgi trau-
cējumi, bet man joprojām viss slīdēja gar ausīm. 
Sapratu, ka vairs nevēlos ne ar vienu iepazīties, 
negribu neko dzirdēt ne par citu daiļradi, ne darī-
šanām, mans limits bija pilns. Arī atmiņas limits: 
es vairs nemaz nevarēju atļauties iegaumēt jau-
nus kolēģus, jo tad sāktu dzēsties cita informāci-
ja. Vakar es, piemēram, nespēju atcerēties Tomasa 
Piketī vārdu. 

Atgriezusies istabiņā, uzliku datorā spēlēt Li-
geti Musica ricercata, piedevās kafijai. Itin kā es ar 
šiem intervāliem, mazajām sekundām, vēlētos 
kādu apdraudēt. Tā bija mana incelitāte — noni-
velēta un kulturņiciska. 

Nevienam nav tiesību dabūt seksu, tā viņi saka. 
Visiem ir tiesības dabūt seksu, bet nevienam nav 
tiesību to dabūt tieši no tā vai kāda cita. Mēs visi 
esam potenciāli objekti, nevienam nav jābūt ob-
jektam. Eine Funktion für alle und keinen. 

Skaists būtu komunisms, kā to aprakstījis Sau-
ters: tu lūdz no biedra kniebienu, un biedrs arī 
dod. Seksu ar robotu jau nu gan valsts varētu ga-
rantēt visiem, par nodokļu naudu: zupas virtuve, 
skolas, slimnīcas un erotiskā robotnīca. Bet ko tas 
līdzētu, ja tev gribētos piežmiegt konkrētu cālīti. 

Literāti sev brokastīs smalcināja avokado, gur-
ķus un burkānus. Mazgāja rukolu, lika šķīvī or-
ganisko kinoju. Bet tas, ko vēl viņi te ēda, bija 
skābie kāposti, lielisks C vitamīna avots. Visiem, 
izņemot mani, ledusskapī bija savs skābo kāpos-
tu trauciņš, man tie diemžēl nešķita seksīgi. 

Let’s… do it, let’s… do it. Aukstajā ēdamtelpā 
bija CD, kur Ārmstrongs dziedāja Koula Portera 
dziesmu, bet pašlaik to dūcu es.

In Spain the best upper sets do it,
Lithuanians and Letts do it… let’s do it…
Ailīna teica, ka viņai tieši gribējies atbraukt uz 

tādu vietu, par kuru viņa nekā nezina. Piemēram, 
agrāk viņai nav bijis īstas nojausmas pat par Lat-
vijas karogu. Lietišķi domāju, nez vai eiropiete 
Inēsa agrāk šo karogu ir zinājusi. 

— Tās tomēr ir asinis, — Druvis teica. 
— Tādas tumšas? Sarecējušas asinis? — jautāju 

es.
— Jā. Vai tad tu nezini to leģendu?
Kāds latviešu karavīrs bija gājis bojā un ietīts 

baltā palagā, un, viņam noasiņojot, palaga malas 
iekrāsojās sarkanas. Mani locekļi izkusa, galva 
svētlaimīgi sareiba. Sāku ātrāk elpot.

— Oho. Cik seksīgi.
— Ļoti.
Skatījos uz viņa plaukstu locītavām. Es gribē-

tu uz tāda palaga redzēt tevi, baby. Kopā ar šīm 
dāmām mēs varētu uz tevi skatīties; nez, vai vi-

ņās kāds nervs nokustētos. Vispirms košas, dzī-
vei domātas asinis, brīnumaina nenovēršamība. 
Šo dāmu acu priekšā gulēt ar tevi tavās samtai-
najās, glumajās asinīs. Un pēc tam jau ar skābekli 
saskārušās, tumši iepigmentējušās asinis. Latvijas 
karoga sarkanais patiesībā ir kā menstruāciju asi-
nis, tādā krāsā ir izlietoti tamponi. 

Visu priekšpusdienu, patiesībā arī pēcpusdie-
nu, es vairs nespēju koncentrēties uz rakstīšanu, 
acu priekšā griezās Latvijas karogs. Karogs, kails 
vīrietis, asinis. Daudz asiņu, skaists, kalsns vīrie-
tis. Kādu laiku es uz šo karogu nevarēšu paska-
tīties kā agrāk.

Viņš bija izžāvis savas apakšbikses līdzās ma-
nām drēbēm. Nevienam citam tādas nevarēja 
būt, visādā ziņā ne roņveidīgajam Sauļum, with 
all respect. Tās bija jaunāka, slaida vīrieša apenes, 
gaiši zaļas, palsi zilas, melnas ar sudraba svītriņu. 
Blakus manam plānajam Nike krekliņam, blakus 
Rhode Island School of Design krekliņam. Nozagšu, 
pupsik! Paņēmu gaišzaļās apakšbikses tik maigi, 
it kā tie būtu puķzirnīši. Auksti drebuļi, jau atkal. 
Vai tad ir kāds, kuru neaizkustinātu apakšbikses. 
Visvārākais artefakts pasaulē. Iebāzu apenes dziļi 
jakas kabatā, peža sajuta locekļa dvesmu, tīksmē 
sakustējās. Nez vai jauneklis maz uzdrīkstētos 
vaicāt, kas nospēris apenes. Ņemtu un nosarktu. 
Ārā atskanēja bērnu balsis, tie bija personāla bēr-
ni, bet veļas mazgāšanas telpai bija stikla durvis. 
Izvilku zaļās apakšbikses no kabatas, kaunuma 
vietā noglaudu un uzliku atpakaļ uz statīva. In-
teresanti, vai varētu būt kaut jel mazākā iespēja, 
ka tās tomēr pieder Sauļum.

Koncerts bija draņķīgs. Mazais, uzpūtīgais is-
landietis izsmērēja pa klavierēm šķidru cukursū-
du. Lēta lifta mūzika, arī tehniski nevarīga, biļete 
30 eiro. 

Klepoju, un uz mani skatījās, bet lai tik skatās, 
visādā ziņā mans klepus bija akustiski aizraujo-
šāks nekā pliekanais mēsls, kas skanēja no ska-
tuves. Varbūt es to būtu izturējusi, ja tajā pašā 
laikā varētu aizskart, glāstīt un knaibīt Druvi. 
Taču starp mani un viņu bija iekārtojušies viņa 
draugi no Itālijas Fabio, Elena un Kristina. Pie-
cēlos kājās, Kristina izbrīnīti uz mani paskatījās, 
pačukstēju viņai: «Tutto bene, me ne vado.» Sprau-
cos garām pārējiem, uz skatuves zibsnīja gaismas. 
Nonākusi līdz Druvim, saspiedu viņa plecu, var-
būt sāpīgi. — Tas ir sūds.

Atlikušo koncertu pavadīju kafejnīcā, pierak-
stīju šo un to piezīmju grāmatiņā un domāju, cik 
tālu es esmu nonākusi. Infatuācija, pārvēršanās 
par fatuus. Tā ir kā garīga slimība, vīruss, kura at-
kāpšanās pacietīgi jāsagaida. Bet es jau no tā arī 
nekaunējos. Divdesmit gadu vecumā viegli kau-
nējos, bet nu vairs ne. Paies vēl kādi gadi, un es 
mierīgi varēšu būt arī Ašenbahs. Klepoju, līdz 
mutē beidzot uzradās asiņu garša. Rakstnieku 
mājas aukstajā ēdamistabā biju dabūjusi bron-
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hītu, četras dienas nebiju gājusi uz zāli, acīmre-
dzot atlikušais mēneša abonements paliks neiz-
mantots. No oblomovisma es tagad biju izkāpusi: 
drudzis, klepus, nemiers. Tas bija tā, kā vajadzēja 
būt.

— Kas notika?
— Ha! Kas notika? Un ko tu pats teiksi? Tas bija 

sūds!
— Pašķidri, tiešām, — piekrita Fabio.
— Es nu gan atslābinājos un meditēju, — teica 

Kristina.
— Sasodītais mazais šarlatāns, lēts porno, — es 

teicu. — Patiesībā gan nedrīkst porno apvainot ar 
šādu salīdzinājumu.

— Starp citu, beigās visi cēlās kājās,  — teica 
Druvis. Viņš bija visai bāls; iztēlojos, kā viņš, jū-
tīga dvēsele, tā sūda dēļ cieta. Paliecos viņam tu-
vāk un iečukstēju ausī: — Tev šo banalitāti tagad 
nāksies izpirkt. Natūrā.

Redzējies, kāds smaids, skumjš kā rasas lāsītes. 
— Man līdzi ir divas pudeles vīna.
— Ne jau vīnu es domāju.
Un tomēr notika tā: ar vairākuma balsojumu 

tika nolemts, ka vīni jāizdzer itāļu viesnīcas is-
tabā. Tie bija gatavie hipiji, vēl jauni un dzīvoja 
trijatā; vīnu viņi tikai apgaršoja, tā nu galu galā 
mēs abi izdzērām pa pudelei, vai varbūt es tomēr 
izdzēru mazāk un Druvis vairāk par pudeli. Lat-
vijā ierodoties, biju domājusi, ka alkoholu vairs 
nekad nedzeršu. Tagad man bija bronhīts un es 
dzēru. 

Elena, Fabio, Kristina; apmēram pēc gada es vi-
ņus noteikti būšu aizmirsusi.

Kad nonācām mūsu četrzvaigžņu viesnīcā, es 
tūlīt sāku Druvim uzmākties, un viņš pat sevišķi 
nepretojās, taču piedzērusies biju es, un piedzē-
ries bija arī viņš, drīz aizmiga vai tēloja aizmigu-
šu, un tad arī es aizmigu uz viņa, ko padarīsi. Līdz 
sāku klepot un zaudēju jebkādu kontroli pār kle-
pu. Nolādēts. Palīdu zem savas segas, tik daudz 
atbildības sajūtas man bija, lai nekāsētu gulētā-
jam ausī. Klepoju, masturbēju, klepoju, un pēdī-
gi klepus kļuva par tik čerkstošu, atbaidošu, visu 
pārņemošu ķērkšanu, ka cilvēki augšējā stāva is-
tabā pamodās. Dzirdēju, kā viņi nervozi staigā 
apkārt. 

Piecēlos, uzvārīju sev paciņtēju, iedzēru vēl 
vienu bromheksīnu. Skatījos, kā Druvis guļ. 

Viņš bija biedējis ar krākšanu, taču gulēja, pro-
tams, klusu kā bērniņš, elpošanas orgāni darbojās 
ar nevainīgu šņākoņu. Es taču viņu tagad varētu 
nosist, uztaisīt sev Latvijas karogu. Pietiekami 
stipri iezvelt ar vienalga kādu smagu priekšme-
tu. Pacēlu svītraino naktslampiņu. Belz ar kan-
ti, belz ar kanti, mīļais, labais Kalevdēliņ. No visa 
spēka pa viņa skaistajiem deniņiem. Ceļojumu 
komplektā man bija arī manikīra šķērītes, taču šī 
doma lika sajusties neērti. Kā man kaut kas tāds 
varēja ienākt prātā — manikīra šķērītes, ar līkiem 

galiem. Pārāk yin; vajadzētu būt vismaz skaistam 
nazim. Un krāsas tik un tā būtu Austrijas karoga 
krāsas, koši sarkans uz balta satīna, jo pirms Lat-
vijas krāsu izoksidēšanās es jau sen būtu arestēta. 
Es jau nebiju sevišķi kūl, reālajā dzīvē man, ie-
raugot, kā citam no brūces tek asinis, drīzāk nāca 
ģībiens. Bet asiņu garša, tā nu gan ir šausmīgi aiz-
kustinoša — ja nu tomēr kādu mazu brūcīti…

No lielas miesaskāres nošķaudījos, virsū nāca 
jauna klepus lēkme, taču visbeidzot es nolūzu un 
sapnī redzēju, ka viesnīcas personāls ir nolēmis 
izpūst mūsu istabā indīgo gāzi, lai taču reiz beig-
tos tā klepošana. Es nespēju piecelties, lai Druvi 
brīdinātu, un tā mēs nomirām.

Bagāžniekā bija desmit vīnu no Ventspils Hyper 
Rimi, galvenokārt valpoličellas un primitivo. 
Principā es, protams, atbalstīju alkohola akcīzes 
palielināšanu, savukārt jūra tumšzili un atturīgi 
mirdzēja, kad es gar krastu braucu uz Rīgu. Tik 
mānīgi lietišķa, tik pašpietiekama ir jūra. Starp 
priedēm uz to raudzījos, līdz iekritu par ātruma 
pārsniegšanu, jo policisti, maitas, brauca ar civi-
lo mašīnu. Kas nu tur liels: ātruma pārsniegšanu 
es uzskatu par ģenētisku, monoamīnoksidāzes 
regulācijas jautājumu, tāpēc sodi ir manas eksis-
tences akcīze. 

Man bija viena uzstāšanās un viena intervi-
ja, taču vēlāk vakarā uz Rīgu vajadzēja atbraukt 
Druvim, lai nākamajā rītā ar kaut kādu svarīgu 
Florences onku kārtotu savas Gvinidzelli lietas. 
Kādam vajadzēja nodarboties arī ar to: ar nostal-
ģisku skaudību nodomāju, cik jauki bija toreiz, 
kad arī man pašai vēl gribējās nodarboties ar tā-
dām lietām. Tagad mani bija piemeklējusi acedia. 
Luxuria, superbia, acedia. Gula. 

Kad Druvis ienāca Istabā, tā, protams, pielija 
pilna ar gaismu, taču lūmenus palielināja apstāk-
lis, ka viņam mugurā bija saburzīts tumši sarkans 
džemperis. Plāns kašmirs, uz krūtīm galīgi saņur-
cīts. 

— Izdzersim savus kokteiļus un tad iesim uz 
manu viesnīcu. — Tur tu man izlobīsies no sava 
kašmira, baby. Pastiepu roku, lai pieskartos Druv-
ja atslēgas kauliem zem plānās vilnas, un viņš tei-
ca:

— Ā, un tur jau nāk arī Agnese. Iepazīstieties!
Agnese bija meitene ar gaišu zirgasti un bril-

lēm. Vai sieviete. Vācu valodas skolotāja. Druvis 
viņai bija izstāstījis, ka drīz dosies uz Florenci un, 
ja Agnese viņu pirms tam vēlas sastapt, tad šova-
kar tāda iespēja ir. Tas bija mans pēdējais vakars 
Latvijā. 

Pasmaidīju, sniedzu Agnesei roku. 

No viesnīcas vannasistabas atnesu glāzes. Bija 
tikai divas, un Agnese laipni teica, ka viņa patie-
sībā laikam vīnu negrib, pietiks ar Istabas kok-
teiļiem. Man ienāca prātā, ka no Latvijas Rakst-
nieku savienības biju dāvanā saņēmusi avīzes 
Konteksts balto krūzi; ar klaukšķi nometu to uz 

Mārja Kangroproza Latvijas karogs
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galda priekšā Druvim. Voilà. 
Pateicu: — Nu tad, kukū! — pacēlu glāzi un nez 

kāpēc divos malkos izdzēru. Cirtu glāzi pret gal-
du, par laimi, tā nesaplīsa. Ar iespējami skaidru 
skatienu paskatījos uz Agnesi. 

— Latvieši ir ejoša manta, — es teicu. Viņa pa-
smaidīja.

Igauņi pašlaik aizrautīgi medī latviešus, es tei-
cu, gluži kā aptrakuši. Ka tik kādu dabūtu. Jā. Tā 
nu viņš ir.

Nē, bet patiešām. 
Ar skābu smīnu paskatījos uz Druvi. 
Man jau stipri sen bija sava Latvijas afēra, es 

teicu, vēl pirms latvieši starp igauņiem kļuva par 
tādu must. Tas bija ļoti mīļi, gulēt ar latvieti — kā 
saules stars neizteiksmīgās pasaules dzejas vidū. 
Jā, es esmu tāds sasodīts avangards, jau tik sen 
pirms visiem pārējiem. Tāds avangards, ka tas pa-
liks nepamanīts. Kaut gan, jā, Mailisa Repša, pie 
velna. Viņai bija vēl senāk. Izsaka jums tas vārds 
kaut ko, neizsaka? Nu, kāda starpība. 

Tātad pašlaik latviešu mīļākie un mīļākās ir 
baigi ejošā manta. Bet kāpēc? Ko? Ik!

— Jums vienkārši ir par maz cilvēku, — Agnese 
teica.

Jā. Maz. Visi ir pārgulējuši ar visiem. Es gan glu-
ži ar visiem neesmu, un ar visiem nemaz nevēlos. 

Bet uz kaut ko viņi, igauņi, tur cer, uz kaut kādu 
dimensiju. Varbūt dvēsele tomēr eksistē, hā, var-
būt tā ir Latvijā. Groiss reiz rakstīja par Krieviju 
kā Rietumu zemapziņu. Kā tik tur nebija. Sophia, 
anima, nereducētais Cits. Tas bija par Krieviju, par 
krievu pašapziņu kā par savu zemzinību apzinā-
tījošos... nu šit... kā par apziņu, kas apzinās savu 
zemapzinātību. Bet tas, pēc kā cilvēki alkst pa-
tiesībā, manuprāt, ir tikai mazdrusciņ-citādība. 
Mazdrusciņ-itin kā-nereducēta citādība, maz-
drusciņ-sophia.

Nē, es ar to neko negribu pateikt. Itin neko, 
aizmirstiet. 

Tiesa gan, pastāv jau tāds uzskats, ka animus at-
rodas ziemeļos, bet anima dienvidos, vai ne. Ne 
jau tikai rietumi un austrumi ir kāds temats. Un 
heteroattiecības joprojām ir diezgan lielā pakaļā, 
joprojām un bieži, šauras ir cilvēku gaidas. Tā nu 
arī sieviešu pārvietošanās līnija kartē bijusi no 
labās uz kreiso un no lejas uz augšu. Ziemeļos 
ir vairāk animus, bet pat mūsu paaudzes vīrietis 
aizvien vēl gribētu sev anima, tāpēc raugās drīzāk 
uz austrumiem vai dienvidiem no savas kultū-
ras. Somijas vīriešiem ir Igaunijas sievas, pretēji 
ir mazāk. Tie igauņi, kam palaimējies sev atrast 
latvieti, arī pamatā ir vīrieši. Kaut gan, nujā, jau 
atkal Mailisa Repša — kuru jūs nezināt. Hi-hī. Nu 
un tad, protams, eskimosi… 

Nē, visi, visi grib sev atrast anima, neatkarīgi no 
dzimuma un kultūras, vot, ko es jums pateikšu. 
Es arī, visi, visi — tikai anima. 

Tas ir pilnīgs sviests, gatavais sūds, aizmir-
stiet. Nekāds animus vai anima patiesībā neeksis-
tē, jūs taču to zināt, vai ne, tad jau drīzāk eksistē 

Ziemsvētku vecītis.
Ieraudzīju, ka Agneses glāze ir tukša, un gribē-

ju papildināt. Tagad mēs varētu sākt runāt, pie-
mēram, par kiču. Par kiču un literāriskumu. Biju 
jau izvilkusi jaunu pudeli, tā bija viena no ma-
nām desmit, bet Agnese papurināja galvu un no-
sedza glāzi ar pirkstiem. — Man tagad jāiet. Es ne-
dzīvoju gluži pilsētas centrā un pašlaik vēl tikšu 
mājās ar pēdējo autobusu.

Druvis piecēlās kājās un teica, ka viņam tas 
pats — pašlaik vēl nevajadzētu saukt taksometru. 
Iztēlojos, kā viņi, skolotājas bālajai zirgastei plī-
vojot, izklaidējas pa gultu.

— Lai būtu. Bija ļoti forši. Kamēr jūs autobusā 
drātēsieties, es datorā paskatīšos porņuku.

Kādu sūdu es gvelzu, nolādēts.

Atlikušo vīnu izlēju izlietnē. Negroamaro, jau-
ki bija liet. Aizplūda ogainās, piesātinātās un in-
tensīvās asintiņas. Sāku laist vannā ūdeni, atvēru 
datoru, sērfoju pa pasaules ziņu portāliem. Savu 
kampaņu sācis Bērnijs Sanderss. Kanāda nolē-
musi izdot Savienotajām Valstīm Huawei bosu. 
Helmandā uzdarbojies Taliban, nogalinājis 23 ka-
ravīrus. Pirms iegremdēšanās vēsajā vannā nosū-
tīju Druvim īsziņu: «Tātad paņēmi līdzi miesas-
sargu.» Uz šo īsziņu viņš tā arī neatbildēja. 

Ap pulksten četriem bija skaidrs, ka šajā nak-
tī es vairs neaizmigšu, un līdz pusdeviņiem at-
bildēju uz e-pasta vēstulēm, uz kurām nebiju 
atbildējusi vairākas nedēļas vai mēnešus. Izlasī-
ju divus manuskriptus, kuru komentēšanu biju 
atlikusi jau ilgāku laiku. No pusdeviņiem līdz 
pusvienpadsmitiem kā pārakmeņojusies nozvil-
nēju gultā, tad apģērbos un pilnīgā vientulībā kā 
restorāna pēdējā apmeklētāja paēdu brokastis; 
maigais fona džeziņš skanēja postapokaliptiski. 
Mazsālīta laša gabaliņi. No gaisa nāca slapjdraņ-
ķis, un man priekšā vēl bija vesela diena: jaukas 
satikšanās, neizgulēšanās, bronhīta pasliktināša-
nās, skāba garša mutē.

Kad Iklā pabraucu garām Igaunijas karogam, 
balsošanas rezultāti bija apkopoti 423 iecirkņos 
no 451, un vairs nebija nekādu šaubu, ka vēlēša-
nās uzvarējusi EKRE. Viņu vēlētāji bija mobilizē-
jušies, čakli e-balsojuši, šķīdoņa dienā iznākuši 
no mājas, dažs bija nofotografējies ar kāškrustu.

Iegriezu Iklas bistro stāvlaukumā un izkāpu no 
mašīnas. Ģīmī ielidoja slapjdraņķis; pacēlu zodu 
augstāk un ļāvu slapjajai šļurai krist uz deguna 
un vaigiem. Nevienam bistro visā pasaulē nav tik 
neglītas izkārtnes kā Iklā, taču man kaut kas bija 
jāapēd. Cik atcerējos, viņi te pārdeva arī pliku 
kartupeļu biezputru — varbūt to kaut kā varētu 
dabūt iekšā.

Stāvēju blakus mašīnai un vēroju baltās, trek-
nās šļakas. Pelēkajai kapučjakai kaut kad jāsāk 
laist cauri. Ê

No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga
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Elza Laskere-Šīlere

dzeja

varts Valdens. Arī šai laulībai ir īss mūžs. 1912. 
gadā, kļuvusi par brīvu sievieti, Laskere-Šīlere 
sāk savus klejojumus. Turpmākos 33 gadus viņa, 
tā teikt, dzīvo no rokas mutē. 1927. gadā, kad vi-
ņas dēls mirst no tuberkulozes, viņš aizliedz mā-
tei sevi apciemot. Berlīnes sabiedrībā Laskerei-
Šīlerei ir slikta slava, tomēr kā dzejniece viņa ir 
atzīta. Vismaz līdz noteiktam brīdim. 1932. gadā 
viņa saņem prestižo Kleista balvu, taču dažus 
mēnešus vēlāk, piedzīvojusi nacistu represijas, 
nolemj emigrēt. Viņas pēdējā pieturvieta ir Je-
ruzaleme, kur viņa turpina aizrauties ar bohēmu 
un šķiesties ar atlikušo naudu. Elza Laskere-Šīle-
re atdusas Olīvu kalnā.

Neparasto dzejnieci mēdz dēvēt par vācu Sap-
fo. Gan dzīvē, gan darbos viņa bija pārliecinā-
ta kosmopolīte ar vēlmi izaicināt sabiedrības 
priekšstatus. Laskere-Šīlere nenodevās nedz jū-
daismam, nedz kristietībai, lai gan viņas dzejā at-
rodamas abas tradīcijas. Dažkārt viņa pārģērbās 
par persiešu meiteni vai ēģiptiešu zēnu. Eksotiski 
tēli viņas dzejā apvienoti ar vācu lirikai raksturī-
giem elementiem, lai viņpus mietpilsoniskā mek-
lētu patiesu un emocionālu dzīvi. Laskeres-Šīle-
res spilgtā lirika apliecina, ka erotiskais ir viena 
no sakrālā metamorfozēm. Tas lieliski redzams 
arī viņas 1917. gada dzejolī Barbaram.

Iepriekš Laskeri-Šīleri latviski atdzejojuši Rai-
nis un Amanda Aizpuriete. Ê

Elza Laskere-
Šīlere
Barbaram
Es naktīs apguļos
Uz tavas sejas.
Stādu mandeļkokus un ciedrus
Tava ķermeņa stepē.
Nepagurusi rokos tavās krūtīs
Pēc faraona zelta baudām.
Bet tavas lūpas ir smagas,
Mani brīnumi tās neatraisa.
Nocel savas sniegotās debesis
No manas dvēseles —
Tavi dimanta sapņi
Triecas dziļi manās vēnās.
Es esmu Jāzeps, kas apliek saldu jostu
Savai krāšņajai ādai.
Tevi aplaimo manu gliemežvāku
Izbiedētais pērkons.
Bet tava sirds ir slēgta jūrām.
Ak, tu!

No vācu valodas atdzejojis Artis Ostups

Liekot kopā mazgabalaino, taču daudzdimensionālo 
dzejoļu bildi šai publikācijai, tapu noķerta rūpīgi 
novītās virvītēs. Sāku domāt: kādas ir, teiksim, Elzas 
Laskeres-Šīleres saites ar mūsdienu erotisko dzeju 
vai patlabanējo, intonatīvi ar Šīleres aizrautīgajiem 
tekstiem grūti salīdzināmo feminisma poētiku Vācijā, 
vai ar dzejas tradīciju viņas mūža nogales mājvietā 
Izraēlā? Kādā veidā vienu performatīvo līniju nostiepuši 
Bruno Jaseņskis, nemierīgais futūrists no starpkaru 
perioda Polijas, un Frančeska Bīrda, dzimusi malaiziete, 
kuru dēvē par britu performances karalieni? Jautājumu, 
pieskaroties vienam vienīgam kāda dzejnieka mūža 
dzejolim, allaž ir vairāk nekā atbilžu.

Ingmāra Balode

3 dzejoļi 
tuvākajiem 100

Elza Laskere-Šīlere (Else Lasker-Schüler) pie-
dzimst 1869. gadā ebreju baņķiera ģimenē un pa-
vadīja bezrūpīgu bērnību Elberfeldā (mūsdienās 
viens no Vupertāles rajoniem). 1894. gadā viņa 
apprecas ar ārstu Jonatanu Bertoldu Laskeru, 
pasaules čempiona šahā Emanuela Laskera vecā-
ko brāli. 1903. gadā viņi šķiras, un Laskere-Šīlere 
mij gredzenus ar Georgu Levinu, ekspresionisma 
gleznotāju, kuram viņa dod pseidonīmu Her-



No poļu valodas 
atdzejojis Māris Salējs

Bruno Jaseņskis
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dzeja 3 dzejoļi tuvākajiem 100

Dzejnieks, rakstnieks, dramaturgs Bruno Ja-
seņskis (Bruno Jasieński, īstajā vārdā Wiktor Zysman, 
1901—1938) bija poļu dzejas enfant terrible. Dažādos 
laikposmos rakstījis poļu, franču, krievu valodā. 
Pirmā pasaules kara gadus ar vecākiem pavadījis 
Krievijā, kur iepazinies un aizrāvies ar Igora Se-
verjaņina, Vladimira Majakovska, Velemira Hļeb-
ņikova, Alekseja Kručoniha daiļradi. Pēc atgrie-
šanās Polijā — viens no poļu futūrisma manifesta 
autoriem. Rīkojis neskaitāmus dzejas vakarus, kas 
bieži beidzās ar skandālu un pat policijas iejaukša-
nos. 1925. gadā izbrauca uz Parīzi. Par franču va-
lodā sarakstītās antiutopijas Dedzinu Parīzi pub-
likāciju 1929. gadā viņu izraidīja no Francijas, un 
viņš devās uz Padomju Savienību. Tur apprecējās 
ar Annu Bērziņu, kura iepriekš bija laulāta ar PSRS 
izlūkdienesta vadītāju un spiegu tīkla izveidotā-
ju Jāni Bērziņu. Krievijā Jaseņskis diezgan strauji 
kāpa pa karjeras kāpnēm, sarakstīja tolaik slave-
nu socreālistisku romānu Cilvēks maina ādu. Līdzī-
gi daudziem izciliem kultūras darbiniekiem, 1937. 
gadā arestēts un vēlāk nošauts. 

Bruno Jaseņska dzeja ir poļu 20. gadsimta dze-
jas jaunība, tīra, fascinējoša un vienlaikus bīstama 
anarhijas enerģija. Mēs, savu mitekļu drošībā vē-
rojot atombumbas eksplozijas video, neviļus sa-
jūsmināmies par tās varenību un skaistumu, kaut 
arī ar prātu saprotam, ka vajadzētu izjust vienī-
gi šausmas. Bet Jaseņskis prot virtuozi manipulēt 
ar lasītāja gaumi un priekšstatiem par poētisko 
un nepoētisko. Dzejolis Maršs ir viena no šādām 
dzejnieka agrīnās daiļrades virsotnēm. Ê

Bruno Jaseņskis
Maršs
Sv. Mātītes māsām
Tra-ta-ta-ta-tā. Tra-ta-ta-ta-tā.
Un te. Un te. Un tur. Un tā.
Viena. Septiņas. Četri-simt galvas.
Kundzēm. Pie cepurēm. Piespraustas spalvas.
Dāmas. Dāmas. Dāmu. Tik daudz.
Gan te. Gan tur. Papēži klaudz.
Skrjabins. Elso. Villā. Pie jūras.

Kareivji. Durkļi. Kareivji. Mūris.
Ļaudis. Pie vārtiem. Drūzmēties sāk.
Tra-ta-ta-ta-tā. Tra-ta-ta-ta-tā.
Tur. Aiz stūra. Tur ielas. Galā.
Krizantēmas. Tur. Jaunkundze bāla. 
Jaunkundze bāla. Lūkojās. Logā.
Puķe. Lāsoja. Krita. No rokām.
Gāja. Gāja. Rindu. Pēc rindas.
Tur. Tur tālāk. Papēži šķinda.
Jauni. Drukni. Kā vērši. Plati.
Veda. Uz bukas. Groziņus. Rati.
Pūlī. Meitene. Ielene. Bija.
Pēkšņi. Pieskrēja. Noskūpstīja.
Iekliedzās. Ak! Tikai šo. Dienu.
Ziedi. Rokās. Pa ziedlapai. Vienai.
Lēni. Raisās. Un krīt. No kāta.
Lejup. Pār bruģi. Pār cepurēm. Matiem.
Ek! Jaunkundzei. Asaras. Lija.
Prasta. Mauka. Žiglāka. Bija
Mums. Arī mēs. Gribējām tā!
Tra-ta-ta-ta-tā. Tra-ta-ta-ta-tā.
Kungi. Kundzes. Jaunskungi. Zirgi.
Ripo. Zvana. Auto. Pie tirgus.
Šuvējas. Virējas. Klaigas. Ziediņi.
Iesim. Kundze. Tur brīvāka vietiņa.
Kundze. Elso: Tie karā. Jau rītu. 
Tādi. Jauni. Svaigi. Un glīti.
Rinda. Aiz rindas. Uz fronti. Iet.
Visi. Visi. Asinis liet.
Ek. Ja mēs. Dabūtu. Visus. Tā!
Tra-ta-ta-ta-tā. Tra-ta-ta-ta-tā.
Apraudājās. Kāds. Kailu. Galvu.
Lapas. Lido. Kā zosu. Spalvas.
Māla. Varonis. Dzeltē. Parkā.
Zeņķis. No avīzes. Smēķē pie arkas.
Kāds. Pakritis. Pēkšņi. Asinis plūst.
Ļaudis. Ļaudis. Drūzmējas. Kust.
Kas?... Ko?... Re, guļ... Asinīs...
Tvarsta... Lapas. No kokiem. Līst.
Laidiet! Laidiet! Nēēgribu mirt!
Mutuļiem. Putekļi. Zobos. Šņirkst. 
Klaigas. Kņada. Nopil. Sārts.
Asinis... Asinīs... Asiņu. Smārds.
Tur. Tur. Aizgāja. Skrēja ap stūri.
Smacīgi. Tukšums. Muti. Pret mūri.
Te. Un te. Uz rokām. Asins.
Lopi! Draņķi! Pakaļas paši!
Ek! Ko nu! Nekā!
Tra-ta-ta-ta-tā. Tra-ta-ta-ta-tā.
Pārgāja. Cik gan te. Sievu. Kā mežs.
Kundzes. Dodas. Gatavot. Ēst.
Kāds. Skumjās. Nezina. Vairs. Kur doties.
Apstājas. Lapās lūkojoties. 
Paceļ. Samītu. Ziedu. No ielas.
Tik daudz. Jaunkundžu. Precētu sievu.
Tik daudz. To bija. Aizgāja. Bariem.
Saule. Silda. Dzelteniem. Stariem.
Paklau... Klausieties... Dziesmu manu...
Kundzes. Iebauda. Mazagranu.
Vakarā. Namos. Pie sv. Mātītes.
Dievmātes. Priekšā. Liesmoja. Lāktītes.
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Frančeska Bīrda

dzeja 3 dzejoļi tuvākajiem 100

Frančeska Bīrda (Francesca Beard,1968) ir malai-
ziešu izcelsmes britu dzejniece, dramaturģe un 
performanču māksliniece, viena no īpaši aktīvām 
un pamanītām 20. gadsimta beigās debitējušām 
Lielbritānijas performatīvās dzejas pārstāvēm. 
Rakstījusi lugas BBC Radio, mācījusi radošo rak-
stīšanu Vestminsteras Universitātē, uzstājusies 
vismaz 23 valstīs. Bīrdas projekti aptver dzejas 
performanci Pēcpatiesības apokalipse un sadarbībā 
ar režisoru Robu Vatu, komponistu Džetro Kuku 
un producentu Tomu Makendrū tapušo Konfabu-
lāciju, kurā tiek izzinātas atmiņas un to saistība ar 
stāstniecību. 

Viņas dzejoli Jašmaks sastapu pavisam nejauši. 
Biju iegriezies kādā lietotu grāmatu veikalā Lon-
donā un izlēmu par £3 nopirkt 2005. gadā paš-
izdoto zīnu Dreams That Money Can Buy. Zīnā at-
rodami gan labi, gan slikti dzejoļi un vēl šis tas. 
Bīrdas dzejolis mani pievilka ar aizdomās tērp-
tu sirsnību. Šķiet, katrs reiz ir neuzticīgi vērojis 
apkārtējos (svešiniekus, ārzemniekus, citu ticī-
bu pārstāvjus), kuru nodomi šķiet neizdibināmi. 
Pirmo reizi lasot dzejoli, biju divkārt svešs — tik-
ko biju pārvācies uz Londonu, tāpēc nepazinu ne 
apkārtējos, ne viņu aizdomas. Ê

Frančeska Bīrda
Jašmaks
Staigāju pa Edžvērroudu
zem Wonderbra un bigmakiem veltītām izkār-

tnēm,
kad pagāju garām no galvas līdz kājām
melnā tērptai sievietei jašmakā, 
un šoreiz tas mani patiešām noveda,
šī sieviete, vīstīta kā pornožurnāls,
nez kas viņai tur iekšā bija — bumba?
Tā nu es viņai sekoju mājup.
Es domāju: «Nez, kurš ir tas vīrs, kas stāv aiz šīs 

fetiša uniformas,
kā viņš uzdrīkstas manā ikdienā reklamēt savu 

pārākumu?»
Reizēm PMS mani iedrošina
pārbaudīt kultūratšķirības praksē.
Tā nu es viņai sekoju mājup gar jauno krogu,
kur kādreiz bija banka, gar sporta zāli un nodar-

binātības aģentūru,
un autobusu pieturu ar dusmīgajiem bomžiem,
un viņa uzlien pa kāpnēm uz ceturto stāvu,
un es kāpju viņai iepakaļ, cenzdamās klusēt,
kaut smagi elpoju, lūrot caur loga rūti.
Tas ir īstens ūķis, pilns apgrauztas picas un pus-

tukšu bundžiņu,
un no jašmaka iekšpuses viņa izvelk
tekilas pudeli,
piecas paciņas kūpināta Skotijas laša,
Nair apmatojuma noņemšanas līdzekļa tūbiņu 

un pāri 10 den zeķubikšu.
Tad viņa novelk savu dzimumkamuflāžu,
un tas ir kaulains džeks ar spalvainu dirsu.
«Hei, Erol!» atskan balss no virtuves.
«Čau, mīļum,» puisis atbild.
Kadrā ienāk meitene minisvārkos un topiņā.
«Ko tu nopirki?»
viņa vaicā,
sveikdama viņu ar skūpstu, ar delnu glāstīdama 

viņa skūto galvu.
«Principā mazliet Nair un kūpinātu lasi.»
«Šņabi nopirki?»
«Ne-e, tekilu.»
«Nu labi, derēs.»
Viņi turpināja skūpstīties, un es izlēmu doties 

projām.
Neesmu taču lūriķe.

No angļu valodas atdzejojis Edvards Kuks



Iveta Šimkus (1964) 
raksta dzeju, ir 
filozofijas maģistre. 
Beigusi Literāro 
akadēmiju. Kopš 
1999. gada regulāras 
dzejas kopu 
publikācijas kultūras 
presē. Izdevusi dzejas 
krājumus Prombūtne 
(2007) un Pēc tam 
(2016).
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///
tu saki tukšums
es domāju kā
to aizpildīt

kaut patiesībā
viss aizpildās pats
tumsa ar klusumu
pamesti bēniņi
ar atmiņām

bet tas 
ko var aizpildīt
nav tukšums

tukšums ir pāreja
aizturēta elpa

ne augošs
ne dilstošs

tik pilns
ar sevi

kā mīlestība
un nāve

///
mūžīgā atgriešanās
kad koka atmiņa izlido
no dobuma
un nolaižas kā ēna 
pār ezeru

cik reižu es tevi 
zaudēju
lai tu ienāktu 

manī 
kā miers
kā laivas slīdēšana
bezvējā

///
mirušu cilvēku
radītās pasaules
ir tumsas pārklāti
kuģi
ar salaupītu dārgumu
kravām

reizēm tie pietuvojas
bīstami tuvu
zemei
un raida signālus

kas izčūkst
biezajā tumsā
nesasnieguši krastu

///
kad mēs aizpeldam
līdz svētlaimīgo salām
piesēst 
uz nemirstības
soliņa
iemērkt kājas
siltajā bezlaikā

mēs iemīlamies
ātri un bezatbildīgi
klusējošos dievos
kas jautājumus un atbildes
pārvērš par akmeņiem

pie katra plunkšķa
ķiķina

///
pavasara kailums
žilbina

līgava iet pa aleju
baltas kājas
dubļos mālā medū
sidraba šķidrauts
saulrietā pilēs
kā pārgriezts krāns
vai dzīvības rīkle
dubļos mālā medū
mēs mirkstam

ceļš apraujas kalnā
un uzšvirkst

viss vienmēr 
dots

Iveta Šimkus



43

Iveta Šimkusdzeja viss vienmēr dots

///
vienojošais ir upe
kad esam izkaisīti
kontinentu šķirbās
un izšķīduši
jūru uzlējumos

bet upe aizaug
un nocietinās

mēs atgriezīsimies
kā skudras
pa grantsceļu

///
rudens
izgaismo lapas

kā aiziešana
palikšanu

nāve
aust
un apžilbina

///
tagadnes traips
izplešas
uz esamības tīrā
galdauta

ja mēs zinātu
kāpēc
sāktu lasīt
no beigām

un citādi
saprastu sākumu

///
es maza sīka bailīga
lavos
pa gaismas maliņu
viss mani ievaino

Tu zini
ka nevarēšu
atvērt
ne durvis ne sirdi

izdalīt visu nabagiem
griezt otru vaigu
un paciest zaimus

esmu apjozusies
ar pasaules gudrību
skanu
kā šķindošs zvārgulis

treju taisno dēļ
Tu pasauli nepazudināsi

bet kur lai tos atrod

///
dūmakaina pasaule
migla uzlaiza
domu apveidus
izdzer vēso
dienas pienu
ar visu
krēslas plēvi

uz palodzes
aizmirsts ābols
kā valrieksta
čaumala

par ko pārvēršas
ābeļziedi
tu jautā
kad aiz loga
kā klusa samtaina
kamene
rāpo nakts

///
beigas ir sākumā 
viņa nopūšas

nevarēdama 
neko paskaidrot

kā elpa 
no pravieša mutes

kad vārdi
izsīkuši



Sandrai Ratniecei 
(1969) ir filoloģijas 
doktora grāds, viņa 
ir literatūrzinātniece, 
kritiķe, LRS laikraksta 
konTEKSTS galvenā 
redaktore. Dzejā 
debitējusi žurnālā 
Skola un Ģimene (1989).
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***
ar šļakstos šķīstošu ritmisku šalti svešie un 

savējie šodien dzen ķīli 
vārdam pa vidu tik precīzi kā bende ceļ cirvi pār 

upura kaklu
tas šodien vakar viss mierīgi 
svešie un savējie vilka vārda virvi katrs uz savu 

pusi
sportiskā garā aizelsdamies sviedrus liedami 

klupdami krizdami spēkojās
vārds virvei pa vidu uzstiepts uz moku rata 

spītīgi klusēja
vēl diena priekšā vēl vārdam būs dzīvot
bet rītdien svešie un savējie spriedīs tiesu
saraustot gabalos atdalot visupirms priedēkli 
piedēklim arī nebūs vārdā vairs vietas
tad svešie un savējie nocirtīs galotni
sakne vāra bez spēka zem akmens kritīs
lai pārtaptu valodas velī 
------------------------------
draudoši ierēcas balss kā izkāmējis badīgs meža 

zvērs 

Vasjuganas plostnieces dziesmas

Veltīts izsūtītajiem tuviniekiem: mātei, vecmāmiņai, 
vectēvam un krustvecākiem, kuri 1949. gada 25. 
martā sāka garo ceļu uz Sibīriju, līdz Tjukaļinskas 
sādžai, kuras dzīvības artērija ir upe Vasjugana.

I Maize
esmu bagāta
man lakatā sakrātas kantainas maizes rikas 
kā zelta stieņi 160 gramu svarā
riteņi kas gliemežu gaitā mēnesi klabējuši
pieklusuši un piestājuši 
Sibīrijā

maize atliec muguru pret karstu plīti
kas Tomskas cietuma pagalmā plešas 
kā gaitenis lepnā jūgenda namā
cits citu mierinām te nebūsim ilgi 

vēl tikai jāsaspiež muguras 
šaurajās kameru telpās

taisnā mugura zem blūzes noberzta jēla
jau lopu vagonos spiežoties kopā 
augumiem staltiem un kusliem
malks karsta ūdens gūts retajās pieturu vietās
muguras atlieca taisnas
acīm pret vagona griestiem veroties lūgsnās 
par katru dzīvības dienu

esmu bagāta
pauniņā paslēptas karotes
kas aizlidos kā pūciņas kartupeļu spaiņa svarā
bet manam bērnam
nāve aizies garām
 
II Blaktis
baržas sūces skaņas 
kā dēles
iesūkušās miesā dziļi
            jo dziļi 
domās vēl skan
bezmiega nakts

plakts
      plakts
plakts
no griestu baļķu šķirbas noveļas blaktis
blakus gulošai meitenei

plakts 
           plakts 
                        plakts
blakšu krusa torpedē
meitenes augumu 

vēl gara nakts 
     vēl nakts
  vagas dzen meitenes sejā
  sveši arāji

 plakts
        plakts
           plakts
mātes plauksta savelkas 
smagā un nepielūdzamā 
dūrē 

IV Upe
Vasjugana  modusies vēlu
No ledus stingstoša miega
Žāvājas platu rēcošu žāvu 
Atverot plēšaino gultnes muti 

Vasjugana modusies izstaipās gausi
Kasa pret pakrasti muguru stīvo
Tad izceļ no dzelmes akmens putas
Iemet tās kūpošā ūdens mucā 

Vasjugana modusies saplēš palagu

Sandra Ratniece

Svešie un savējie 
nocirtīs galotni
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Sandra Ratniecedzeja Svešie un savējie 

Baltu ledainu plucina skrandās 
Plunkšķ putas šķīst ūdens pār pakrasti 
Plostnieku balsis sasaucas taigā

Vasjugana modusies uzņems ciemiņus
Mūžmeža sprostiem durvis būs vaļā
Kur ciedru cirsmu un baraku cietumā
Ziemots salstot tēšot zarainus kokus

Vasjugana modusies padusē pasitīs baļķus
Laidīs slaidi pa straumi līdz spēki izsīks
Vasaras svelme izžāvēs upei miesu
Slāpes remdēs vien krastu rēnainā veldze 

Vasjugana modusies velkonim izvagos ceļu 
Līdz salam upe kā Atlants uz pleciem balstīs 
Baļķu kolonnu kabatas sasietas metāla trosēs
Laivas un baržas un cilvēku miesas

Vasjugana modusies dziedās dziesmas par taigu
Slīkušo kopkori dziļajā dzelmes klēpī
Sargās dienu no dienas un savu nešļavu aijās
Laivās plostnieku dvēseles 

V Ogotāji
pār Vasjuganas upi 
vilnīšu trejdekšņa zvanu pavadīta
izdziedāta 
  izdzīvota 
   truslu ziedu pielijusi
           dziesma ieraso 
    necaurejamos
    brikšņainos
  ogpilnos krastos

pa Vasjuganas upi trauc laiva
straumes dzīta
bez masta 
ar trejdeviņu buru spēku

visapkārt ogu tik daudz!
meža upeņu smarža kā vāravas dziesma 
vilina valšķi
kārdina kairi
badam nāsis kutinādama

Liepu laiva, viegla laiva,
Vējš dzen maliņā. 
oblasoks* no apses tēsts 
piestāj melnas malduguns krastā

mirguļo smaržuļo melnogas
uz bada bākuguns salas
vēja ritmā iedegoties 
   dziestot 
    iedegoties 
   dziestot
zaļos krūmāju viļņos

mirguļo smirduļo bākuguns
ķermenis pēkšņi stingst

  kā dzintarā sprostota oga 
  uz mūžīgiem laikiem 

zaļajā krūmāju jūrā uz melnās bākuguns salas
maigi un ritmiski glāstot
mežogu biezokņa zarus
našķojas lācis

Vasjuganas upes krastā
negaidot
dzintars plīst

trejdeviņa Kurbada spēka 
Laimas pavadīta 
ieslīd upē 
aizslīd straumē
  izdziedāta
   izdzīvota
mežogas bada dziesma 

* Oblasoks — no apses tēsta, tad uguns liesmās 
karsēta un plesta, ātra un viegla vienvietīga laiva ar 
vienu airi un spraišļiem pa vidu.
  

***
Gaidu atbraucam taksi,
kur labas vēstis sēž
šoferim blakus.
Es zinu,
drīz nošvīkstēs bremzes,
spiežot pie zemes
rudenīgo laiku.

***
neviens vairs neskrien
ar pieri sienā —
par plānām 
izskries tāpat 
tām cauri

un trieksies
pret ielas betona apmali
no hruščovkas piektā stāva 
putnu lidojumā

un redzēs 
piesūnojušu ķērpju rūgteno gaismu 
purvā stiegstošas
stiegrainas
stingušas 
atmiņas zibam

iešķelsies asfalts
blakus betona apmalei —
patvērums skudrai 
no rīta rasas
lietavām 
no vienaldzības
cilvēciskā svara



Eduards Aivars (1956) 
— dzejnieks, kuram 
līdz šim iznākuši deviņi 
dzejas krājumi. Pērn 
Lielbritānijā iznāca 
Aivara dzejoļu grāmata 
angliski Phenomena 
(Parādības), savukārt 
Maskavā — krieviski 
Тут где-то рядом должна 
быть Европа (Tepat 
netālu jābūt Eiropai). 
Šeit dzejoļi no jauna 
krājuma.
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ES ŠORĪT VĒLREIZ ATNĀCU PASAULĒ
Un atslēdzu signalizāciju
Cerams, apsardze šoreiz neatbrauks

AR PIRMO ĀMEN UZAUSA SAULE
Tā pati medus saule
Ar darvas nosmērēto malu

DZEJOLIS PAR TO, KA ES RUNĀJU AR 
SAVU 1950. GADĀ DZIMUŠO DRAUGU UN 
VIŅŠ TEICA, KA PIECU GADU VECUMĀ 
13. OKTOBRĪ IZSKRĒJIS PAGALMĀ ĪSAJĀS 
BIKŠELĒS, JO ESOT BIJIS TIKPAT SILTS KĀ 
ŠODIEN

Atvasara manī ir mazi lapsēni

AUSTRENIS ROSĀS VĒL PUSDIENĀ
Dīķa virsma nupat kā rūsgana kūdra
Meitenīte gar malu mācās braukt ar divriteni
Krīt un raud. Krīt un raud
Tētis, sakodis zobus, turpat klusē

DZEJOLIS PAR TO, KĀ ES GAIDĪJU 
TELEFONĀ SAVIENOJUMU AR ZVIEDRU 
BANKAS OPERATORU UN KĀ, GAIDOT 
SIGNĀLU, MAN ATSKAŅOJA DZIESMU 
«TUMŠA NAKTE, ZAĻA ZĀLE»

Nu, Dieviņi, Tava va–a 
Uzgaidiet, lūdzu, Visi operatori ir aizņemti
–ra 
Nu tavā-i roci-i-ņā-ā-i 
Nu, Dieviņi, Tava va-a-ra 
Nu tavā-i ro-o-ci-ņā  
Visi operatori joprojām ir aizņemti 

AMĀLIJAS IELĀ ZIED ĶIRŠI
Zeļļu un Ķivuļu — zied māju stūri
Jančuka* suns uzziedēs vakarā
Tam ir baltas acis

* Domāts Jānis Rokpelnis

KLUSĀ ĀGENSKALNA IELIŅĀ
Starp jasmīnu krūmiem
Uzgāju nelielu darbnīcu 
Ar uzrakstu «DZEJOĻU REMONTS»
Uz vecas kušetes zvilnēja vīriņš
Kurš bijīgi izdvesa: — Klients! 
Viņš stāstīja, te kāds ienākot reti
Ja jau līdz pusgadam dzejoli nelabojot
Tad parasti izmetot vai glabājot tādu pašu
Tāpat kā ar bojātiem zobiem
Tikai dzejoļa vaina neprogresē
Tāda var nostāvēt visu mūžu
Un vēl pēc dzejnieka nāves

 
DZEJOLIS PAR TO, KA TEICU — AUTORAM 
DAUDZ JĀLASA, JA GRIB KAUT KO 
UZRAKSTĪT

Viņš ieklausījās
Steigšoties mājās lasīt
Liepziedus

VĀRNAS GRĀBJ SIENU 
Reizēm nāk cilvēks
Un uzkāpj uz grābekļa

DZEJOLIS PAR TO, KA MAN GRĀMATAS 
ILUSTRĀCIJĀ IEKRITA UN PAZUDA KREISĀ 
ACS

Es turpināju lasīt eposu par Gilgamešu

      
DZEJOLIS PAR TO, KA MAMMA MAN 
IZMAZGĀJA NO ACĪM ZIEPES

Es atguvu savu ķermeni
Uzvilku zeķes ar bumbuļiem 
Un aizgāju uz dzejas vakaru
                        

BLAKUS DZIMST UN IZAUG BĒRNI
Daudzi mani dzejoļi arī jau pabeiguši skolu
Daži dzejoļi pat apprecējušies

Dzejoļu 
remonts

Eduards Aivars 
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Eduards Aivars dzeja Dzejoļu remonts

LEKTORE STĀVĒJA PROFILĀ
Tas bija pa īstam —
Runai nu bija vēl viena dimensija
Tad viņa pagriezās ar acīm pret mums
Mēs tikai blenzām uz viņu ar savējām
Un viņas vārdi aizskrēja mums garām kā kumeļi

MANAI MEITAI RUNDĀLĒ
Šodien pēdējais zvans
Viņa no rīta man jautā
Kā šajā kleitā 
Izskatās krūtis 
— Normāli, saku
Viena kā pēdējais zvans
Otra — kā priekšpēdējais

DZEJOLIS PAR TO, KA ES NEESMU ZĪMĒJIS 
PATS SAVAS SKICES UN NEESMU PATS  
SEV IEPŪTIS DZĪVĪBU

Tas var ienākt prātā

VĪRIETIS UN PAŠNĀVĪBA

No viņas acīm izplūda ūdenskritums

VAKARS

Cauri žalūzijām joņo mašīnas
Kā spīdīgas mušas kazemātos
Zem tumšās debesu velves
Ziemas pēdējais bastions 
Turas un cer 
Ka mēs neizsprauksimies 
Cauri žalūzijām bez žēluma
Man pār plecu pārliecas vācu students
Un ieskatās šajā kladē: «Wirklich?»*

* Patiešām? — vācu val.

DARBA INTERVIJA PA TELEFONU

Hallo, vai Disfunkcionālā pasaule? 
Mēs saderam, esmu no disfunkcionālas ģimenes 
Dzēšu ugunsgrēkus 
Man patīk tā sarma krāsmatās 
Taču man bieži izdodas 
Jūs man varēsiet zvanīt, kad visi striķi trūks 
Izglītība? Jā, augstākā, arī augstskolas  
Aristotelis saka, ka esmu politisks dzīvnieks 
Jā, protams, man ir spilvens ar Eiropas regulām 
Un man patīk tā sarma krāsmatās

ŠIM DZEJOLIM BIJA LABS NOSAUKUMS

Divas mutes ēda vienu zivi
Katra no sava gala
Vai tas bija simbols
Vai milzīga ķilava

VESTARDA ŠIMKUS KONCERTS

Gaiši pelēkas peles skrien pār flīģeli 
Sniega vērpetes kā gladiolas bez kātiem
Putni zūd un atgriežas kā bumerangi
Tikai retais pazūd kā rabarbers uzpūtenī 

Gaiši pelēkas peles tipina pār flīģeli
Ar krustiņiem kaklā
Putni zūd un atgriežas kā bumerangi
Sniega vērpetes kā gladiolas bez kātiem

Pēkšņi sāk smaržot un iemidzina tos
Kuri nepārvietojas mašīnās 
Laiks turpina iet
 
Kad gājēji atjēdzas 
Ir jau cita diena
Viņi tiecas iet atpakaļ
Kā uz garderobi pēc mēteļiem
Taču nevar 

AKTIERIS TOVAKAR

Skatuve griezās 
Tikai uz vienu pusi
Reiba galva un es izvēmos
Tas iederējās izrādes kopainā
Arī kritiķi novērtēja manu devumu

TEKSTA UZDEVUMS

Šodien braucu ar divriteni
Ceļa malā jauna sieviete melnā lakatā
Lūdza man divdesmit centus
Es braucu ātri, bet paspēju izdzirdēt lēni 

izrunātu tekstu
Kā sauc šo sievieti?

MAN PA PRIEKŠU PĀRI AUGSTAM TILTAM
Pāri upei iet cilvēki
Vesels bars, un man šķiet
Tie ir tie, kuru priekšā man pēc brīža jāuzstājas
Es viņiem sekoju
Panāku, aizskrienu priekšā un saku:
— Es jums kaut ko nolasīšu
Viņi saka: — Nevajag. Mēs jau esam aiz dzejas



Heli Lāksonena (1972) 
ir somu dzejniece. 
Viņas dzejas izlases kad 
gos smei tulkojums  
saņēmis Latvijas 
Literatūras gada balvu 
(2013). Dzejniece 
ar lasījumiem bieži 
uzstājusies Latvijas 
pilsētās. Populāra ir arī 
Heli Lāksonenas bērnu 
grāmata Piec ait kalns, 
par kuru autore un tul-
kotājs Guntars Godiņš 
izpelnījās Starptautisko 
Baltijas jūras reģiona 
Jāņa Baltvilka balvu. 
Rudenī iznāks jauna 
Heli Lāksonenas dzejas 
izlase Soul. Burkans. 
Undens. Lāksonena 
dzejoļus raksta somu 
valodas dienvidrietumu 
dialektā, bet atdzejoju-
mā izmantotas lībiskā 
dialekta Vidzemes 
izloksnes iezīmes.
Foto — Mīka Lapalainens

48

dzeja

Es grib pa mimmit
Būs vel tāc rīc,
ka bez zvan pamodises agr no rīt,
uzvāris kapij un a vec erenpreis brouks uz pilset.
Es i jou pe durim, kad kleitbods
pārdevei nāk uz darb un ielaiž man ekša,
palidz isskatit tos vislielakos,
visrozakos bumberens,
pavasar Goujs undensbrūnum kompreszeķs
un angorvills ceļsilditais,
blaks bode es noperk vel bēškrāss tupels
un papspelek plašč.

Es dvako pec eikalipt,
uz aizmugursbeņķ aizņem doudz rūms,
smaid kā tāc krancs,
bet neadzīstas.
Sak: es neatminas,
es nejoudai
ne tagadic, ne uz prekš,
kā to i rads darit.

Es netaisas vesel mūžib gaidit. 

Matiss — mašinist puik
Tu i ciet kā stacijkas,
kā guļamvagon durs pa nakt,
kā matrošk, ko nevar dabut vaļam.
Man tas patais bēdig,
es zin — 
teu pa ekš lido plestiķ a vasars spārnem,
pe teus priecajas pat manteļpakaram,  
teu ekša i arven mazak un mazak kok tant,
un pašam mazakam ekša i 
mēness a spož gaism.

Vai i kas smukaks dabunams,
ja tu nesadouz to pa gabalam?

Māts valod
Cik var gāst kā no spaņņ,
zābak slīd un plaščs tik slapš,
kad es tiek mājas.

Es kāp pa trepem oukša, acs gars no nogurum,
otra stāva deguna iecertas ēdien smak.
Pe savam durim briesmig salecas,
nou aisslekc.
Tepiķ sarullet. 
Trouk šķind.
Kāc i pe man!

Ko nu! Sitis a šoupel vai riteņpump? 
Policij! 110!

«Es teu uzcep drusk karpeļ a mērc,
courden tu nou ne miltum ēds.»

Širc prekša, panns dakš roka, mat isspūruš,
šis pabāž galv pa ķēķ durim.
Tas i man māts valod!

Tik liel un mīkst pup,
klēps a tik jouk smarž
un tik stiprs roks.

Brītiņ es pinkšķ
no priek un žēlabam,
saslapin šim kleitprekš.
Tad viņč a zilrūtain šņupdrān
nosusin man ģīm
un i jou ieleis pēn krūzite.

Tik tapec
          Šito māj
      es nopirk tik tapec,
ka uz to stāvei vens mākons,
      tagadic tas i pro!

Jounoudz
Nakti māj nodreb,
kokvedeis aizkloudz garem,
aizved lizdkoks un vējbrāzm,
un smukais skac tagadiņ i ceļa uz šķeldkatl.

Man neko nou ko teikt,
tas nebi man mešš,
tas nebi man zem, man kok.

Es pūlas neiemīletes bērzos,
es pūlas neiemīletes nevena egle. 

«Gan jou atouks,» kaimiņč kušin.
Jā, atouks,
un šitena mež ēna es svines
sou simt četrdesmito dzimumden.

Heli Lāksonena

Es netaisas 
mūžib gaidit
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No somu valodas 
atdzejojis Guntars Godiņš

Foto — Mīka Lapalainen

Heli Lāksonenadzeja Es netaisas mūžib gaidit

Lopkops labas puss sapns
(fonam var spēlet polk)

No mans sanāc rīt cilveks,
bet man gos palik miegains.
Paprove paš issloukt guloš Raibaļ!

Es meiģinai piedabut šo celtes kājas,
ved leja pa ups krast, lai i mundrs.
Gos vilkai sous nags pa zem.
Es šo komandei:
«Nedar šita, mīlit, nodils!»
«Tagadic, mīlit, peld!»

Gos kūļajas pe krast kā tāc puren vāze,
rādij, ka tam i zosād,
un nopūtas:
«Brr...bries...briesmig ledans undens,
es nepeldes,
kout ēd man no,
es nepeldes,
negrib slapinates,
es nebridis!»

Es lūdz pirc cers palīdzet.
Cer nevarei tikt, bet grāps varei.
Kūpedams tas no laips ielec upe,
burbuļ vie nogāj.

Mēs a gov sāns pe sān
iebrid a spiral sasildita undeni —
mans miegainais Raibaļ
un mundrais es.

Kouko tik burvig nevar ne iedomates:
plunčat pups ups undeni,
aplikt ap vid tinum no lēpem.

Ploužem uz sānem atspid
mūs vasars rīt laim,
smaic aisslid lidz pretejo krast.

Gaļ! Latvij! Gaļ!
Rīgs tirga
grieķ dies,
uz širc šilt Aivars,
zāģe vesel cūk.
Es blisinas, mut pavērs, kā kaij uz reņģ trall,
viņč droud manam fotaparātam a zāģ.
Liel puscūk,
smuks, spēciks Aivars,
es i pilnig gatous šo ielikt burka.

Ja es dzīvot Rīga,
nākt uz tirg katr den
pirkt 15 gram šķiņķ.

Kāda vīze es varet aizdabut
uz Ziemeļmal savai lietošanai
tik dikt svaig, jēziņ saldais, tik joun

gaļs izcirtei,
kā lai mājas pasak, ka tas i mūsden parādib?

Ko ta Aivars pasaks a sou zāģ —
Somija pērk tik sagriest un malt gaļ?

Lai viņč griež Latvijs gaļs kombinata,
lai šeiens skuķem tiek prieks uz šo skatites. 

Sirc grāmat
Diu nakš leds.
Diu ziem zirks.
Nemaz nedoma,
nemaz nedoma iet pār!
Tu tam netic,
un stroujais zirks ne tik.
Otra krasta es redz led lūstam.
Tu rouses louka, bet slīd appakaļ
un appakaļ.
Janvār ziemels neko nelīdz,
un es uz turien netiek.
Nelīdz ne ziema, ne vasara,
Jo tas i neaissalstoš up.

Tu rouses louka no to,
velk oukša ar sou zirg.
Ja tu būt mana krasta,
varet sous roks sasildit pe manem sānem.
Bet nou tāds dens, kad mēs i vena un tai paša 

krasta.

Man gan a to,
ka var vērot tou rosišanos pa sēt. 
Sesdienas pirc, dūm iet taisn oukša,
tu ienes malk un unden, iededz luktur.

Man gan a to,
ka tu i dzīvs laik grāmata
un pec tam, kad teus tur vair nebūs,
tu būs baznics grāmata uz tūkstoš gadem
un sirc grāmata
mūžig.  

Knifs ventuļem sievešem
Pe vell,
es knap neiebrouc grāvi!
Tik isskatiks pīlādzs
un pilnig vens. 

Knifs ventuļem vīrešem
Nemaz nou tik grūt izvēletes skuķs.

Kāc vārc pa čehisk, šņupdrān,
paššūc nouds muķs, apdils jupķs,
bild no pirmo klas prekša. 

Ja a šitem knifem nekas nesanak, tas i nepareiss 
sievišķs.

Ņems no nākamo gald. 
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Rūta Muktupāvela, 
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Rektoru padomes 
priekšsēdētāja; 
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Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu 
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diskusija

Skaidrīte Lasmane. Jau vismaz pārdesmit 
gadu, ja ne ilgāk, no akadēmiskajām datubāzēm 
neizzūd humanitāro zinātņu krīzes (humanities cri-
sis) jēdziens. To pavada satraukums par humani-
tārās jomas — zinātnes un izglītības — likteni. Par 
krīzes pazīmēm atzīst finansiālo resursu atbalsta 
trūkumu, krasu humanitāro zinātņu programmu 
samazinājumu augstskolās, literatūrai, vēsturei, fi-
lozofijai, mākslām atvēlēto stundu skaita būtisku 
kritumu skolās. Vecāki saviem bērniem iesaka iz-
vēlēties daudz praktiskāku un labāk nodrošinātu 
nākotni. Pieaug skepticisms attiecībā uz humanitā-
rā lauka vērtību, slēpti un atklāti izskan šaubas par 
tās jēgu un nozīmi. 

Zanda Gūtmane. Mans darba mūžs sākās neil-
gi pēc neatkarības atgūšanas, un tolaik auditorijas 
bija pilnas, humanitāro zinātņu programmās valsts 
finansētās budžeta vietās bija daudz studentu. Si-
tuācija ir pilnīgi mainījusies. 

Rūta Muktupāvela. Latvijas Kultūras akadē-
mija tika izveidota saskaņā ar tās dibinātāja Pēte-
ra Laķa ideju, lai nodrošinātu atjaunoto nacionālo 
valsti ar «ideoloģiski nepiesārņotiem» humanitāro 
zinātņu speciālistiem, un šis lēmums atbilda situā-
cijai, kāda valstī bija pirms 30 gadiem. Tajā laikā 
humanitāriķu misija bija ļoti skaidra.

Artis Svece. Ir jānošķir zinātņu un izglītības lik-
tenis Latvijā. Tas nav identisks. No otras puses, šie 
likteņi attīstās paralēli. 90. gadi bija trieciens vi-
siem, tad finanšu krīzes laiks, arī 2016. gads, kad 
radikāli samazinājās budžeta vietu skaits universi-
tātēs. Mums īsti nav bijis ilgāka laikposma, kad var 

uzkrāt spēkus. Līdzīgi kā Latvijas 20. gadsimta vēs-
ture kopumā — ik pēc mirkļa trieciens, kaut kas tiek 
uzaudzēts un atkal aizvākts. 

Runājot par humanitārajām zinātnēm, varu pa-
teikt savu izjūtu par filozofiju, proti, tā neatbilst sa-
biedrībā valdošajai gaisotnei un ideoloģijai. Viss, 
kas nedod acumirklīgu guvumu un apmierinā-
jumu, ir lieks un traucē. Bet, kad visi grib rosīties 
un darboties, filozofi saka: paga, padomāsim! Tas 
mūsu laika cilvēkus kaitina — gan administratorus, 
gan bieži vien studentus. 

S. L. Vai, atskatoties tālākā pagātnē, nevajadzētu 
atzīt, ka daži triecieni ir bijuši svētīgi. Kad ideoloģi-
zētā padomju humanitāro zinātņu sistēma Latvi-
jā sabruka, tas tomēr bija neizbēgami un vajadzīgi. 
90. gadi bija pārejas gadi, kuros daudz kas varēja 
pavērsties citādi. Latvijas specifika un varbūt at-
sevišķu tās zinātnisko institūtu vadītāju vaina, ka 
viena otra nozare aizgāja tālu no pieprasījuma, jo 
nespēja pārkārtoties vai ļāvās iedomātai izredzētī-
bai un augstprātībai. Dažas nozares aizgāja gandrīz 
pagrīdē. Tikai pēdējā gadu desmitā dažas auglīgas 
klātesamības pazīmes Latvijā jau samanāmas, pie-
mēram, literatūras, mākslas un folkloristikas insti-
tūta darbībā. Bet tā jau notiek, ka priekšplānā lai-
ku pa laikam izvirzās kāda no fakultātēm, kā teiktu 
Kants, jeb nozarēm. Kādreiz tā bija filozofija, citreiz 
vēsture vai pat literatūras teorija utt.

A. S. Man liekas interesants Vācijas piemērs. 
Austrumvācijā universitātes tika attīrītas no gan-
drīz visiem sociālisma laika profesoriem. Tos no-
mainīja ar rietumniekiem. Šeit tas nenotika. Bija 
izmaiņas, bet daudz mazākas. No vienas puses, jā, 
Austrumvācijas universitātes daudz ko ieguva; no 
otras puses, cilvēki Austrumvācijā jūtas atsvešināti 
no institūcijām, kuras uzurpējuši rietumnieki, un 
tas rada lielas politiskas un sociālas problēmas. Šo-
brīd vēl ir par agru novērtēt šo izvēļu sekas. 

S. L. Tas tiesa, pie mums šī pāreja bija saudzē-
jošāka. Bet man jāteic — humanitāro zinātņu un 
mākslu prestižs Eiropā vispār nav īpaši augsts. Me-
diju kultūra un komercializācija darījusi savu un 
humanitārajām zinātnēm liek palikt iepakaļ no lie-
lās laikmeta straumes. Pašlaik par galvenajām zi-
nātnes jomām uzskata tās, kuras ražo naudu. Ša-
jos apstākļos humanitāro zinātņu pārstāvji meklē 
jaunus un mūsdienīgus argumentus, lai aizstāvētu 
tiesības uz pastāvēšanu un pārliecinātu, kāpēc hu-
manitārā nozare ir vajadzīga, neraugoties uz to, ka 
tūlītēju labumu un praktiskumu tajā patiešām grū-
ti saskatīt un naudu tā īpaši daudz neienes. 

Didzis Bērziņš. Manā apvienotajā studenta un 
pasniedzēja pieredzē ir pēdējie 15 gadi, arī krīze, ko 
piedzīvojām iepriekšējās desmitgades beigās. Tā ie-
viesa lielas pārmaiņas. Bet cieta visi, ne tikai zināt-
nes. Tomēr jau pirms dažiem gadiem bija redzams, 
ka humanitārās un sociālās zinības ir ļoti slikti at-
kopušās no krīzes, mēs joprojām neesam atgriezu-
šies pat pirmskrīzes laika raksturlielumos.

Z. G. Krīzes laikā un pēc tās Liepājas Univer-
sitātē nācās radikāli pārveidot visas humanitāro 

Humanitārais 
akcents krīzē
Kāpēc humanitāro zinātņu 
prestižs Latvijā pēdējo 30 gadu 
laikā ir ievērojami krities? Cik 
pamatīgi tas grauj šo zinātņu 
attīstības izredzes un kā iespaido 
visu sabiedrību?
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Kad redzam 
kopsakarības 
gan no 
eksaktā, gan 
humanitārā 
skatpunkta, 
tad 
sabiedrība 
attīstās 
harmoniski

diskusija Humanitārais akcents krīzē

zinātņu programmas, modernizēt, padarīt daudz 
praktiskākas, izdomāt kādu īpašu piesaisti, lai no-
turētu potenciālo studētgribētāju interesi. Process 
bija vajadzīgs, tomēr pārmaiņas nevar būt bezgalī-
gas. Tāpat mēs nedrīkstam kļūt tikai par jaunu at-
rakciju izdomātājiem, aizejot prom no humanitāro 
zinātņu pamatbūtības. Ilgtermiņā nemitīgas cīņas 
un apdraudējuma situācija nav normāla. 

Pašreizējā izglītības politika humanitārās 
zinātnes vērtē caur matemātisku mērvienību 
prizmu, un tāda pati tendence jau nostiprinā-
jusies arī kultūrpolitikā. 

R. M. Valsts atvēlētais finansējums humanitāra-
jām zinātnēm precīzi uzrāda politiķu attieksmi, un 
tas ietekmē arī potenciālo studentu attieksmi pret 
šīm jomām, nosaka to vietu kopējā sabiedrības 
vērtību sistēmā. Jau ir ierasts, ka studējošo skaits 
humanitārajās zinātnēs ir viszemākais, piemēram, 
pagājušogad no 27,6 tūkstošiem pirmkursnieku 
tikai 2,2 izvēlējās studēt humanitārajā un mākslas 
zinātņu jomā.

Pateicoties pašreizējam izglītības un zināt-
nes politikas veidotāju redzējumam un izprat-
nei, finansējums, apgūstot dažādus ES finanšu in- 
strumentus, liek orientēties uz t. s. STEM jomu — 
science, technology, engineering, mathematics. Savukārt 
finansējums humanitārajām zinātnēm valstij ir jā-
nodrošina no iekšējiem resursiem. Un, kā rāda zi-
nātnisko projektu konkursu rezultāti, disproporci-
ja starp humanitāro un sociālo zinātņu, no vienas 
puses, un dabas zinātņu finansēšanu, no otras, ir 
nesamērīga. 

Jānis Vādons. Situācija ir vērsta divos virzienos: 
no personiskā līmeņa uz sabiedrisko un otrādi. Ne 
tikai ES finansējuma, bet arī valsts līmenī uzrādās, 
ka māksla un humanitārās jomas tiek atstātas tādā 
kā hobija līmenī. Mēs varbūt esam gatavi izlokšņu 
pētniekam jubilejā pasniegt kādu puķu pušķi, bet, 
kad ir runa par naudu, tad tā tiek novirzīta citiem 
mērķiem. 

Augstskolā novēroju, ka jaunieši ir ļoti praktis-
ki orientēti, un izpratne par to, ko nozīmē aptvert 
visu kopainu un par to domāt, bieži vien ir pieze-
mēta. Studenti labi uztver praktiskus uzdevumus, 
bet, tikko ir kāds reflektējošs, analītisks darbs, kurā 
vienkārši vajag rakt un meklēt, bet tūlītēju ieguvu-
mu students neredz, bieži atskan jautājums: kādēļ 
mums to vajag? 

Sabiedriskajā līmenī bieži ir tieši tāpat. IT joma, 
fizika, inženierija — tur it kā saskatām materiālos 
ieguvumus. 

Tomēr humanitārā joma arī piedāvā būtiskas at-
bildes. Kad redzam kopsakarības gan no eksaktā, 
gan humanitārā skatpunkta, tad sabiedrība attīstās 
harmoniski un spēj izprast, kādā situācijā tā atro-
das, kādu mērķu vārdā kaut kas notiek, kas mēs 
esam tagadnē un varētu būt nākotnē.

R. M. Viens no valsts sniegtā t. s. bāzes finansē-
juma noteikšanas instrumentiem valsts augstsko-
lām ir absolventu aptaujas. Ja, piemēram, mākslas 
augstskolu beidzēji savā atalgojuma kategorijā pir-

majos gados pēc absolvēšanas neieņem visaugstā-
ko līmeni, vai tas nozīmē, ka tiek ražoti «nelietde-
rīgi» speciālisti? 

S. L. Es tomēr gribētu atgriezties pie argumen-
tiem, kas apliecinātu, kāpēc humanitārais atzars zi-
nātnē un izglītībā sabiedrībai ir tik būtisks. Atsauk-
šos uz Konfūciju, par kuru kāds ir teicis, ka to, ko 
šis izcilais ķīniešu domātājs labi pārzina, nevar iz-
darīt. 

Konfūcijs savā laikā deva ideālu uzstādījumu, 
kādai jābūt sabiedrībai, kādam jābūt ierēdnim, cil-
vēkam, valstij, kādai jābūt ētikai, un līdz šodienai 
ķīnieši savos pētījumos, iespējams, arī domāšanā, 
uz viņu atsaucas. Vai mūsdienās ir cilvēks, kurš ie-
drošinātos uzņemties Konfūcija lomu? Un vai kāds 
viņu ņemtu par pilnu vai uzklausītu? Mūsu gad-
simts ir pārāk pragmatisks, uz tūlītēju labumu un 
darīšanu vērsts, nevis uz dziļa kopsakara domāša-
nu un jauniem sabiedrības un cilvēka pilnveides 
projektiem sagruvušo vietā. Jāatzīst, ka jābūtības, 
kopsakara, pilnveides, ideālu domāšana allaž ir bi-
jusi mākslas un humanitārā lauka funkcija. 

R. M. Ja pieminam Konfūciju, nevar nepieminēt 
Ķīnu un tās pašreizējo izaugsmi, kas balstās kon-
fucionisma ideoloģijā. Varbūt paši esam vainīgi, ka 
pārāk maz izceļam humanitāro zinātņu sasniegu-
mus un lietderības aspektu? Humanitāriķi un filo-
zofi mēdz «aiziet sevī», norobežoties no ikdienības. 

J. V. Tieši tā! Ja mēs sabiedrībai humanitāro ak-
centu nekur nepiedāvājam, ja sabiedrisko domu 
veido TV šovu vadītāji un pavāri, tad skaidrs, ka 
ikdienas dienaskārtība citāda nemaz nevar būt, kā 
vien tajā ārkārtīgi piezemētajā, labākajā gadījumā 
pragmatiskajā līmenī. Un vēl var vaicāt, vai izpro-
tams, kas mums dod īsto labumu? Cilvēku vēlmes 
un motivācija bieži vien ir tūlītējā labumā balstītas. 
Ja mēs dienaskārtību mērķtiecīgi nepavirzīsim ār-
pus šīm robežām, tad nekas nemainīsies. 

Protams, svarīga ir arī humanitāro zinātņu spē-
ja izgaismot savu ieguldījumu. Piemēram, bija in-
teresanti novērot, ka humanitāras ievirzes tīmek-
ļa portāls zinātnes gada sasniegumu apkopojumā 
nebija iekļāvis neko no humanitāro zinātņu jomas.

Kā jūs saredzat, vai to iespējams mainīt? 
S. L. Par humanitārajām lietām varam runāt vis-

maz trejādi. Pirmais — gausties par krīzi, par atzīša-
nas un finansiālā atbalsta trūkumu. Izskatās, ka tas 
līdz šim Latvijā bijis galvenais diskurss, dominējošs 
arī atsevišķu zinātnisko institūtu vadītāju intervi-
jās, faktiski viņu vēstījumā sabiedrībai. Otrais — 
meklēt, kā praktiski tikt pie finanšu līdzekļiem, kā 
rakstīt veiksmīgus pētniecības projektus. Tas būtu 
pragmatiski optimistisks variants. 

Trešais, ko gribu uzsvērt šodien, — rast mūsdie-
nīgus argumentus par labu humanitārai izglītībai 
un domāšanai, tās aizstāvībai un aizsardzībai pret 
tuvredzīgu prakticismu un komerciālu aprobežotī-
bu. Ceturtais variants — paškritiski izvērtēt sevi un 
domāt, kā pārkārtoties, ko mainīt un kā pārvērsties 
(tas no Raiņa), lai atrastu vietu mūsdienu komu-
nikācijas vai citu tehnoloģiju revolūcijas laikmetā. 
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Varbūt piedāvāt Krišjānim Kariņam šo diskusiju — 
viņš taču pats ir valodnieks… Pirmo reizi Latvijai 
ir premjerministrs ar valodnieka izglītību. 

Z. G. Tas ir ļoti būtisks solis — no gaušanās pār-
iet uz izskaidrošanas, priekšlikumu, rīcības stadiju. 
Manuprāt, ir jāpievērš plašākas sabiedrības uzma-
nība augstākās izglītības sistēmai, lai cilvēki sa-
prastu studiju programmu sadalījumu akadēmis-
kajā un profesionālajā virzienā. 

Jaunieši pašlaik biežāk tiek mudināti izvēlē-
ties studēt profesionālajās programmās, jo pēc to 
beigšanas ir skaidri zināma nākamā profesija. Pie-
mēram, nereti izvēle notiek par labu programmai, 
kuru beidzot, var saņemt kultūras darba vadītāja 
kvalifikāciju. Turpretī akadēmiska bakalaura pro-
gramma, kas veltīta padziļinātām kultūras studi-
jām un var dot labu humanitāro zinātņu pamatu, 
potenciālajos studentos izraisa šaubas — vai nebūs 
velti tērēts laiks un nauda. 

Humanitārās programmas būtībā ir akadēmis-
kas. Un tās bieži vien šķiet mazāk izmantojamas, 
mazāk noderīgas. Valda stereotipi, ka akadēmiskās 
programmas nav piemērotas darba tirgus vajadzī-
bām. 

Tas lielā mērā arī ir augstskolu klupšanas ak-
mens — akadēmiskās programmas tiešām ilgstoši 
ir bijušas fokusētas uz pētniecību. 

Potenciālajam studentam, zinot, kāds Latvijā ir 
zinātnes finansējums, jābūt īpaši motivētam stu-
dēt akadēmiskajā programmā. Šo problēmu varē-
tu novērst, atsakoties no striktā dalījuma un piedā-
vājot vienotas bakalaura līmeņa studijas, izņemot 
programmās, kuras sagatavo stingri reglamentētu 
profesiju pārstāvjus. Bakalaura programmas mo-
delis bez iekšējā nošķīruma veiksmīgi darbojas cit-
viet Eiropā — visās programmās akadēmiskās un 
praktiskās prasmes ir līdzsvarotas, savukārt pēc to 
pabeigšanas iespējams īsā programmā iegūt kādu 
īpašu kvalifikāciju, ja tas ir nepieciešams. Šāds ceļš 
būtu daudz izdevīgāks, jo mēs iegūtu praktiķus ar 
plašāku nozares izpratni un redzējumu. 

J. V. Gaušanās tiešām neko nevar dot. Vienīgais 
resurss — attīstīt gudru sabiedrību, ko veido vis-
pusīgi cilvēki ar līdzsvaroti attīstītām smadzenēm. 
Svarīga ir arī sabiedriskajā telpā izskanošā filozo-
fija, idejas, politiķu izteikumi un lēmumi. Un ne-
ļauties vienkāršotiem priekšstatiem un virspusēji 
smukam pašapmānam. Izglītības reformā, no vie-
nas puses, sakām, ka būs integrētas kompetences 
un kopsakarībās balstītas zināšanas; no otras pu-
ses, mēs gribam lielāku specializāciju, lai gan tas 
nozīmē vēlmi iet uzreiz divos virzienos. Līdzsva-
ra atrašana prasa viedu risinājumu. Nedomāju, ka 
esošās iestrādnes ved iecerētajā virzienā.

R. M. Starp citu, interesanti dati atklājās pēdējās 
socioloģiskajās aptaujās: darba devēji ir ieinteresēti 
iegūt tādus speciālistus, kam būtu plašas, starpdis-
ciplināras zināšanas. Darba ņēmējiem jābūt atvēr-
tiem, mācīties un strādāt gribošiem, lai viņiem deg 
acis. Savukārt specifiskās iemaņas un prasmes var 
apgūt darba procesā. Jo īpaši tas ir aktuāli mūsdie-

nās, kad vairs nav iespējams droši prognozēt, kā-
das prasmes darba tirgū būs nepieciešamas kaut 
vai pēc pieciem gadiem. Šobrīd darba devēji mek-
lē vispusīgi attīstītas, komunikablas personības, 
kas savukārt ir tieši saistīts ar humanitāro jomu. 
No otras puses, vecāki un studējošie patlaban dod 
priekšroku šauro, konkrētu kompetenču, prakšu 
un prasmju apguvei. 

J. V. Bet tas taču skaidri postulēts arī jaunajā iz-
glītības saturā. Šaura specializācija ir obligāta jau 
vidusskolas līmenī, lai gan neba velti vismaz līdz 
šim to dēvējām par vispārējo izglītību.

S. L. Zināmā mērā tā ir arī humanitāro zināt-
ņu atbildība, ka nav Latvijas kā valsts vai kāda cita 
kopsakara un idejas, kuras vārdā cilvēks būtu mo-
tivēts kaut ko reāli darīt savas un citu pilnveides 
labā. Projekti, kas tiek rakstīti humanitārajās zināt-
nēs, bieži vien ir vairāk saistīti ar izdzīvošanas mēr-
ķi un konjunktūru nekā koplabumu. 

Kas notiek ar pētnieku, cilvēku, politiķi, ja nav šī 
virsuzdevuma — «kā vārdā?» Kā vārdā es kaut ko 
daru? Te ir tas paliekošais Konfūcija gadījums, ka 
viņš to saprātīgo cilvēka, valsts, sabiedrības modeli 
uzbūvēja un atstāja citu labā. 

Komerclabuma un kopsakara domāšanas nespē-
jas dēļ mediji izplata ne vienu vien muļķīgu ideju. 
Piemēram, «Cibiņš vairs nav vajadzīgs». Bet kāpēc 
tam nav asas un nopietnas humanitāro speciālistu 
pretdarbības? Humanitārie tikai velk dzīvību ar sa-
viem projektiņiem, kamēr tiek grauta Latvijas kul-
tūra…

D. B. Pieļauju, ka mums nav vērts citam citu pār-
liecināt, ka stāvoklis ir slikts vai varētu būt labāks. 
Galvenais jautājums: kāpēc tā ir? Mana ķecerīgā 
doma — ja tik liels un nepārprotami ar intelektu un 
darbspējām apveltīts ļaužu kopums šādu stāvok-
li pieņem, tad vai nu nemaz tik slikti nav, vai arī 
stāvoklis ir tiešām slikts — jo mēs nespējam pašor-
ganizēties un mums tomēr pietrūkst intelektuālās 
un radošās kapacitātes. Vai arī esam tik bailīgi, ka 
šāda situācija mums šķiet drošāka un labāka nekā 
iespējamās alternatīvas. Varbūt patiesībā īstai, at-
vērtai konkurencei neesam gatavi?

Vai mēs ceram, ka politiķi nāks un teiks — hu-
manitārie ir tas, kas ir vajadzīgs? Vismaz manā pie-
redzē tā vēl nav bijis, un nedomāju, ka tuvākajā 
laikā būs. Jebkurā krīzes situācijā zinātnē humani-
tārās un sociālās jomas cietīs pirmās. Vai ceram, ka 
tauta nāks un teiks: mums attīstību un naudu ne-
vajag, galvenais, lai bērni lasa grāmatas? Tā arī nav 
bijis. Tā var būt, tā arī kādā mērā vajadzētu būt, bet 
tad mums tas ir jāpanāk.

Mēs visu šo laiku neesam spējuši pašorganizē-
ties. Jo tas arī ir mūsu uzdevums — nemitīgi gan 
sabiedrību, gan politiķus pārliecināt, ka bez mums 
nevar. Bet tas šajos 30 gados nepārprotami nav iz-
devies. 

Pirms pāris gadiem tādā nolūkā sanācām dažas 
reizes kopā — ko darīt, kā rīkoties? Facebook grupa 
Humanitāro un sociālo zinātņu atbalstam joprojām ir, 
bet patlaban tur cirkulē drīzāk birokrātiska infor-
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mācija. Ik pa laikam kāds grupas pārstāvis uzraksta 
par problēmām, bet ar to arī viss apstājas… Uzska-
tu, ka šādai grupai jādarbojas kā «spiediena gru-
pai», bet mēs varbūt dažkārt nesaprotam, ka tas ir 
ilgstošs process. Kuram ir laiks vai griba ar to ņem-
ties? Nevienam! Tad ir jautājums: vai humanitāro 
cilvēku vidū ir līderi?

S. L. Vai politiķu virziens ir vienīgais un gal-
venais, kurā mums jāskatās? Jāpiekrīt, ka līderu 
daudzkārt pietrūkst. Taču līderiem un viņu ide-
jām, ja tās ir tālredzīgi cilvēcīgas, vajadzīgs gudrs 
atbalsts. Viens no atbalsta sniedzējiem mūsdie-
nās ir plašsaziņa, it īpaši interneta mediji. Varbūt 
kļūdos, bet šķiet, ka kultūra lielākoties ir mediju, 
nevis humanitāro nozaru ziņā. Kultūra nozīmē jē-
gas, nozīmes piešķiršanu visam, kas notiek un kam 
vajadzētu ļaut, lai tas notiek. Kultūrai jāpaliek arī 
humanitārā lauka pārziņā, pamanot un palīdzot 
atšķirt saprātīgo no bezjēdzīgā, muļķīgo no tālre-
dzīgā vai degradējošo portālu saturu no pilnvei-
dojošā. 

A. S. Humanitārās zinātnes nav institucionāls 
veidojums, tāpēc neesmu pārliecināts, vai humani-
tārajām zinātnēm ir tik vienota identitāte, ka mēs 
varētu sanākt kopā un apņemties: tagad filozofi 
aizstāvēs filologus, vēsturnieki teologus un tā tā-
lāk. Un līderis nevar rasties mākslīgi. Drīzāk radī-
sies teatrāļu līderi vai valodnieku līderi, nevis hu-
manitāro zinātņu līderi. 

Bet es atgādināšu: tajā brīdī, kad mēs skaidro-
jam, kāpēc humanitārās zinātnes ir noderīgas, mēs 
iekrītam lamatās, jo apstiprinām, ka galvenais ir 
praktiskā jēga, acumirklīgs noderīgums. 

Turklāt humanitāro zinātņu un izglītības ietek-
me nav tik uzskatāma, ka to var viegli nodemons-
trēt. Tas ir kā eksperimentā: ir diezgan viegli no-
skaidrot, kas notiek, ja piecas dienas nedzer ūdeni. 
Bet kas notiktu, ja neatbalstītu nevienu humanitā-
ro zinātņu projektu vai slēgtu programmas? Acu-
mirklī nekas. Arī tāpēc, ka esošās zināšanas nevar 
pazust kā ūdens dīķī. Bet pēc pieciem, desmit ga-
diem? Kad mēs pamanām, ka cilvēki vairs neuz-
ticas cits citam, kā pierādīt šāda stāvokļa saikni ar 
humanitāro izglītību? 

Mēs šajā spēlē ļoti zaudējam. Tomēr jautājums 
par politiķiem nekādi nav «blakus jautājums». Ja 
tie, kuri mēģina formulēt to, kādai sabiedrībai va-
jadzētu būt, nenovērtē humanitārās zinātnes — pat 
ja viņiem gari un plaši stāsta par riskiem —, ja viņi 
neizdara šo izvēli, tad tā ir arī viņu atbildība. 

Attiecīgā ietekme būtu vairākos līmeņos. Viens 
— kas notiek ar cilvēkiem, ja viņus nemāca būt par 
labiem pilsoņiem... Ja viņus nemāca piedalīties dis-
kusijās... Ja zinātniekam nav izpratnes, ka viņam 
arī ētiskajā aspektā jāskata tas, ko viņš dara. Tam 
ir sekas. Man liekas — dabaszinātnieki dažkārt ne-
novērtē humanitāro zinātņu nozīmi. Šobrīd šī no-
zare ir uz viļņa, ir finansējums, bet cerība, ka visas 
problēmas ir tehniskas un tās visas tehniski varēs 
atrisināt, izgāzīsies. 

Nosauciet kādu valsti, kura spējusi attīstīt tikai 

tehniskās prasmes, neattīstot humanitārās un so-
ciālās lietas! Ticība, ka izdosies ielikt naudu dabas-
zinātnēs, inženierzinātnēs un tad izveidosies citu 
problēmu neapgrūtināta, naudu pelnoša valsts, ir 
ilūzija, tehnokrātu sapnis.

Ieguldījums humanitārajās zinātnēs ir jautājums 
par sabiedrības ilgtspējīgu izdzīvošanu. Par sabied-
rību, kura ir atbildīga, kur cits citam uzticas, kur 
ir kaut kādas vērtības, nevis tikai izpildītāji, kuri 
domā vienīgi par peļņu vai personīgo labumu. 

Otrs jautājums — kādu mēs gribam Latvijas zi-
nātni? Vai tādu, kas ir provinciāla un tikai izpilda 
projektu pasūtījumus, ļaujot citiem veidot dar-
ba kārtību un uzdot lielos jautājumus? Ja ne, tad 
mums vajag visas zinātnes — gan dabas, gan sociā-
lās, gan humanitārās. 

R. M. Piemēram, Masačūsetsas Tehnoloģiju in-
stitūta veiksmes atslēga balstās spējā sabalansēt 
mākslas, sociālās zinātnes ar dabas un inženierzi-
nātnēm. Jā, humanitāro zinātņu uzdevums ir mek-
lēt un atrast mūsu kā sugas eksistences jēgu. Tomēr 
nozīmīga ir arī šo zinātņu instrumentālā, komuni-
katīvā daba. Ir ļoti svarīgi mācēt un prast pasniegt, 
nokomunicēt savu ģeniālo ideju, citādi tā zaudē 
nozīmi. 

Vēl viena lieta ir tāda, ka inovācijas principā nav 
iespējamas bez humanitārajām zinātnēm, piemē-
ram, vēstures. Nezinot, kas un kad pasaulē jau ir at-
klāts un izpētīts, var iekrist plaģiātisma slazdā, kaut 
arī neapzināti.

A. S. Ja sākam attaisnot savu praktiskumu ļoti 
šaurā nozīmē, mēs padarām humanitārās zinātnes 
par tādām, kas palīdz komatus pareizi salikt. 

R. M. Bet ir jāsaskata šīs abas puses! 
A. S. Lamatas, kurās mūsdienu humanitārās zi-

nātnes iekrīt, — kas ir laba un nozīmīga publikā-
cija. Tā ir atbilde uz daudz ko, kas te nav izskanē-
jis, — kāpēc cilvēki neraksta publicistiskus rakstus, 
kas būtu domāti plašākai sabiedrībai. Mums kā 
zinātniekiem, lai attaisnotu savu eksistenci, pir-
mām kārtām vajag starptautiskās publikācijas. 
Bet, ja aizejam katrs savā šaurajā jomā, tad saik-
ni ar sabiedrību zaudējam. Un tāpēc nevienam nav 
skaidrs, ko mēs darām un kāpēc esam vajadzīgi. Lai 
būtu saprotami, jāraksta latviski, bet zinātnes kon-
tekstā tā ir nulle. 

Z. G. Šeit vērojama ļoti liela problēma, kuras se-
kas būs redzamas tikai nākotnē. Zinātnieks, izpil-
dot sakāpinātās starptautiskuma prasības, nereti 
nonāk tādā kā pseidozinātnes telpā. Proti, īsta zi-
nātniska diskusija vairs netiek uzskatīta par vērtī-
bu, bet formāli rādītāji gan.

S. L. Mūsdienās instrumentālā un pragmatiskā 
domāšana ir dominējoša. Un mums ar tiem rīkiem 
jādarbojas, lai pierādītu un komunikācijā ar sa-
biedrību aizstāvētu humanitāro zinātņu lomu. 

A. S. Dabaszinātniekiem humanitārās zinātnes 
netiek mācītas un tiek uzskatītas vai nu kā nodeva, 
vai kaut kas traucējošs. Bet Latvijā ir ļoti populārs 
misticisms, ezotērika un pseidozinātne. Dabaszi-
nātne bez humanitāro un sociālo zinātņu kontek-
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sta nespēj tikt ar to galā.
Z. G. Risinājums ir humanitāro zinātņu kursu 

iekļaušana dažādās studiju programmās. Tā pakā-
peniski tomēr varētu attīstīt izpratni par humani-
tāro zinātņu nepieciešamību. Kultūrtelpas pārzi-
nāšana taču ir viena no vispusīgi izglītota cilvēka 
pamatvērtībām.

J. V. Artis izteica būtisku domu par humanitārās 
izziņas lietderīguma lamatām. Un vēl šajos jautāju-
mos būtu jānošķir pašsaprotamais no pašplūsmas. 
Pašplūsmas aspekts — mums sabiedrībā nereti lie-
kas, ka lietas notiks tāpat vien. Piemēram, mēs sa-
protam, ka jāmācās angļu valoda, bet tas, ka jāmā-
cās arī latviešu valoda, — ne vienmēr. Tāpat reizēm 
šķiet, ka daži nodomā — gan jau t. s. humanitārie 
kaut kā galus savilks, nav ko ar viņiem ķēpāties un 
tērēt laiku un resursus, jo realitāte pieprasa citus, 
svarīgākus akcentus.

Bez humanitārās domas klātbūtnes gan akadē-
misko, gan ikdienas telpu var salīdzināt ar istabu, 
kurā stāv dators. Tas perfekti darbojas, viss ir ļoti 
ideāli izdomāts. Taču ir skaidrs, ka kaut kas sāk no-
tikt tikai tad, kad šajā telpā ienāk noteiktu pasau-
li nesošs, turpinošs un veidojošs cilvēks, kurš spēj 
datoru izmantot konkrētiem mērķiem noteiktā 
kontekstā. Neļausimies ilūzijai, ka mēs tikai ar ek-
saktajām, dabaszinātnēm varam aizpildīt visu tel-
pu. Tā nekad nav bijis. Svarīgāko jomu meklēšana 
ir neauglīga. Efektīva ir līdzsvarota papildināšana, 
sadarbība un integrēšana. Bez humanitārā aspek-
ta nevar iztikt, un to nevar atstāt kaut kādā paš-
plūsmā. 

Jau atkal nāk prātā piemērs saistībā ar valodas 
zināšanām. Ja cilvēks nespēj pilnvērtīgi izteikties 
dzimtajā valodā, lai kādas jomas pārstāvis viņš 
būtu, tas nevar neietekmēt domāšanas procesu 
neatkarīgi no pārstāvētās jomas. Tāpat ar eksakto 
un humanitāro pasaulainas sadaļu. Viena bez otras 
nebūtu pilnasinīga. Gudrs, bet savā apkārtnē un 
pašizpratnē apjucis cilvēks ir kā minimums nepro-
duktīvs, bet varbūt arī manipulējams un bīstams. 

Piemēram, slavenā Einšteina formula e=mc2. 
Kāda būtu tās radītā atklāsme un ietekme bez hu-
manitāras, filozofiskas, mākslinieciskas apsmadze-
ņošanas? Ārkārtīgi augstu vērtēju dabaszinātnes, 
fiziku vispār uzskatu par zinātņu zinātni, tomēr 
bez humanitārā aspekta dabaszinātņu lieta būtu 
kaut kas ierobežots un, iespējams, pat bezjēdzīgs, 
jo visa centrā taču joprojām paliek cilvēks kā dzīva, 
intelektuāla, emocionāla būtne.

A. S. Jautājums — kā pierādīt, ka esošā pašplūs-
ma ir riskanta? Viens no veidiem ir ļaut, lai no-
iet līdz kliņķim. Kā notika ar kino vai literārajiem 
žurnāliem, vai paskatīsimies, kā ir, kad Rīgas Laika 
vairs nav. Protams, mēs turpināsim dzīvot. Bet dzī-
ve būs nabadzīgāka. 

Atcerēsimies Godmaņa lēmumu 1991. gadā, ka 
visai presei, tajā skaitā kultūras izdevumiem, jābūt 
pašfinansējošai un jādarbojas pēc biznesa modeļa. 
Tajā mirklī tas teorētiski it kā bija pareizi. Bet ne 
igauņi, ne lietuvieši tā neizdarīja. Un kāds ir rezul-

tāts? Kādā stāvoklī šobrīd ir latviešu literatūras, 
mākslas mediji, un kādā tie ir Lietuvā un Igaunijā? 
Vai šis trieciens nāca vai nenāca par labu? Manu-
prāt, mēs zaudējām un, ja turpināsim pašplūsmu, 
vēl ilgi zaudēsim.

Varbūt kāda daļa taisnības ir tiem, kas min, 
ka humanitārajā jomā Latvijā ir speciālistu 
pārprodukcija? 

A. S. Pirmkārt, tas, ka pietrūkst dabaszinātnie-
ku vai programmētāju, nenozīmē, ka ir par daudz 
humanitāro, tāpat no tā, ka pietrūkst piena, ne-
izriet, ka maizes ir par daudz. Otrkārt, augstsko-
lu uzdevums ir gatavot cilvēkus, kuri spēj uztrenēt 
sevi atbilstoši dažādu profesiju vajadzībām, mēs 
gatavojam domājošus cilvēkus, nevis štancējam 
noteiktu daudzumu biologu, filologu vai filozofu. 
Man, protams, gribētos, lai būtu vairāk darbavietu 
profesionāliem filozofiem, jo šobrīd mēs strādājam 
izdzīvošanas režīmā. Turklāt jāuzsver arī starptau-
tiskais aspekts: lai pārliecinoši pieteiktu sevi starp-
tautiskā līmenī, mūsu ir par maz. 

Z. G. Humanitāro zinātņu pārstāvji pārāk maz 
interesējas par to, kas notiek vispārējās vidējās iz-
glītības līmenī, uzticamies, ka būs pareizi lēmumi. 
Publiskajā telpā mūsu balsis skan reti. Kad skolās 
gatavojās samazināt literatūras stundu skaitu, tad 
notiek akcija, daudz ieinteresēto, bet ikdienā ie-
dziļināšanās nenotiek. Būtisks ir arī jautājums par 
mācībspēku un zinātnieku godīgumu, spēju atklāti 
paust savu viedokli. Man tomēr liekas, ka humani-
tāro zinātņu pārstāvji Latvijā ir diezgan piesardzī-
gi, bailīgi. To arī saprotu — vide ir ierobežota, šaura, 
mēs esam vairāk katrs par sevi, bet varbūt tieši šajā 
ziņā kāds pavērsiens ir vajadzīgs. 

S. L. Sabiedrības attieksmē pret literatūru, zināt-
ni, tās neaizstājamo vērtību var kaut ko mainīt ti-
kai tad, ja ir plaša zinātnes komunikācija medijos. 
Kamēr tās nav, paliekam bibliotēku sienās, datubā-
zēs un nereti tikai paši savos rakstiņos… To jau arī 
saka: humanitāro jomu nozīme ir maza, jo jūs rak-
stāt tikai sev. Bet pajautāsim: kāpēc vidusšķira tik 
ļoti pievēršas jogai un līdzīgām lietām, maksā 20 
un vairāk eiro par lekciju, ko lasa kāds Tibetas gud-
rais vai cits no Austrumiem atbraucis cilvēks? Viņi 
laikam tur meklē garīgumu, refleksiju, pārdomas. 

J. V. Un tomēr — cik liela ir sabiedrības daļa, ar 
kuru kopā šos jautājumus mēs spēsim aktualizēt? 
Mani priekšstati nav visai rožaini. Tāpēc noteik-
ti nepieciešama arī tiešā komunikācija ar lēmumu 
pieņēmējiem. Politiķiem ir jāuzņemas atbildība, no 
viņiem pamatoti gaidām spēju izprast humanitāro 
zinātņu devumu. Tas ir viens no politiķu profesio-
nalitātes rādītājiem — kopainas redzēšana un attie-
cīgo lēmumu virzīšana. 

D. B. Kas tad ir tie politiķi? Jo diezgan daudzus 
redzamus sociālo un humanitāro zinātņu cilvēkus 
esmu pamanījis pārejam politikā. Un tad viņiem 
sāpe par nozari pazūd? 

Būtiskas pārmaiņas notiek tad, kad cilvēki sa-
prot, ka ir patiešām slikti. Nedomāju, ka esam to 
sapratuši.
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Tā ir ilūzija 
— domāt, 
ka, ja tu dosi 
varai labus 
argumentus, 
tad radīsies 
finansējums

Par publikācijām un to novērtējumu — tas, man 
liekas, ir zināms fiasko, tieši humanitāro cilvēku 
fiasko. Acīmredzot šajā birokrātiskajā praksē nav 
izdevies iedabūt saprātu un jēgu. Domāju tieši par 
izvērtēšanu. Skaitīšanas vienības nozog ticību, ka 
būtība tiks pamanīta. Bet tā ir tieši humanitāro zi-
nātņu atbildība — paraudzīties, vai birokrātiskās 
procedūras neaizēno jēgu, būtisko. Tātad neesam 
spējuši pārliecināt, ka ir izdarāms labāk. 

Un tas pats attiecas arī uz humanitāro zinātņu 
stāvokli Latvijā — mēs neesam bijuši spējīgi vieno-
ties, izvirzīt kopējus mērķus. Un šī mūsu nespēja 
ietekmē visu valsti. Ietekmē un ietekmēs negatīvi. 
Brīžiem izskatās, ka politiķu stratēģija ir: pagaidī-
sim desmit gadus un tad redzēsim. Ja viņus es kaut 
kādā mērā saprotu, tad sevi un mūs šajā situācijā, 
godīgi sakot, es saprotu mazāk.

Z. G. Bet kā mums kādu pārliecināt? Iespējams, 
ka, skaidrojot humanitāro zinātņu nozīmi, dažreiz 
diemžēl jāspēj sadzīvot ar pazemojošo sajūtu, ka 
mēģini izskaidrot acīmredzamo un pašsaprotamo. 

S. L. Vispirms pašiem jānoskaidro, ko mēs spē-
jam un gribam un ko nespējam vai negribam da-
rīt. Jānoskaidro tas, ko sev noskaidroja un īste-
noja Latvijas valsts un latviešu kultūras veidotāji 
20. gadsimta sākumā. Tie bija pārsvarā pašizglīto-
jušies cilvēki, kuri ar sevi daudz strādāja, lai izglī-
totos pasaules literatūrā, filozofijā, vēstures zināt-
nē, lai pilnveidotos paši un darītu gudrākus citus. 
Viņi, galu galā, uzbūvēja Latvijas valsti. Uzpeldēja 
jau dažkārt tas Kārļa Skalbes jautājums — «kam der 
sila pulkstenīši, ja pat zaķis viņus neēd». Tomēr viņi 
pārvarēja nelietderīguma šaubas un spītīgi darīja 
kultūras darbu. Latvijas valsts, tās kultūra — tā vis-
pirms bija viņu ideja, un viņi to īstenoja praktiski, 
ne vieni paši savā nodabā, bet kopā ar pragmatiski 
domājošiem darītājiem, pašu ietekmētiem un ie-
dvesmotiem.

Cik lielā mērā situāciju var uzlabot līdzdalī-
ba starptautiskos projektos?

R. M. Jebkura zinātņu joma var attīstīties, tikai 
atrodoties plašākā, starptautiskā apritē. Jāatzīmē, 
ka latviešu zinātnieki ir ļoti aktīvi. Tajā pašā lai-
kā starptautisko pieredzi ierobežo un apgrūtina 
angļu valodas hegemonija. Mūsējiem joprojām 
samērā grūti konkurēt ar zinātniekiem, kuriem 
angļu valoda ir dzimtā. Neraugoties uz izcilām 
zināšanām, idejām un potenciālu, bijušās pado-
mijas zinātniekiem reizēm pietrūkst šī mūsdienu 
lingua franca instrumenta. Tomēr prieks, ka līdz ar 
jauno zinātnieku ienākšanu šī problēma sāk iz-
zust.

Vai pētījums, piemēram, par Poruka daiļra-
di noteikti jāvērš starptautiski konvertējams? 
Vai nevajadzētu pašu zinātniekam nodrošināt 
apstākļus pētniecībai šeit un latviešu valodā — 
par to, kas nevienu citu nekur pasaulē neinte-
resē, bet mums ir būtisks? 

R. M. Ir jābūt līdzsvaram. Latvijas pasaules uz-
skata un kultūrvēsturiskās vērtības nest pasaulē ir 
ļoti svarīgi. Protams, ir jāatrod veids, kā to darīt ra-

doši, pievilcīgi un interesanti citām kultūrām, tur-
klāt tas jādara mums pašiem. Kā jau teicu iepriekš, 
humanitāro zinātņu finansēšana Eiropā principiāli 
gulstas uz nacionālā budžeta pleciem, un, manu-
prāt, tas ir tikai taisnīgi.

A. S. Konkrētās prasības no mūsu puses šīs sa-
runas gaitā jau ir diezgan skaidri iezīmējušās. Viens 
— vajag adekvātu nacionālo finansējumu, jo hu-
manitārajām zinātnēm ir grūti iegūt starptautisko 
vai ES finansējumu, izņemot, ja kādā projektā ir 
dabaszinātņu apkalpotājas. 

Otrs — atbalstīt unikālās lietas, ko tikai Latvijā 
var pētīt un ko neviens cits nedarīs. Novērtēt vai-
rāk monogrāfijas un rakstus latviešu valodā. 

Tas prasību saraksts ir gana skaidrs. 
Bet mani uztrauc šī vispārīgā, kopējā noska-

ņa. Instrumentālisms, vēlme iegūt acumirklīgo 
labumu. Tā ir ilūzija — domāt, ka, ja tu dosi va-
rai labus argumentus, tad radīsies finansējums. 
Ja kopējā ideoloģija Latvijā paliek tāda, ka valstij 
vajadzīgi čakli strādnieki, kas savos birojos ražo 
Latvijai naudu, mūsu argumenti dzirdīgas ausis 
nesasniegs, jo vispirms jau vajag, lai kāds labus 
argumentus atzītu par vērtību, nevis norakstītu 
kā tukšu muldēšanu. 

J. V. Lai cik racionālus argumentus mēs cel-
tu galdā, politiķiem tie tik un tā izskatīsies ma-
zāk pragmatiski un ar mazāku tūlītējā ieguvuma 
faktoru. Būtu jāuztur spēkā pašsaprotamības ele-
ments, ka sabiedrība bez tā nevar eksistēt. Un, 
protams, skaidrojošais darbs, humanitārās jomas 
cilvēku klātbūtne publiskās domas telpā. Ir pārāk 
maz populārzinātnisku rakstu, komentāru, pole-
mikas, interviju.

S. L. Es tomēr gribu aizstāvēt dzīvotspējīgus ra-
cionālus argumentus. Bez tiem humanitārā lau-
ka iziešana no krīzes drīzāk ir lemta nevadītai un 
dziļāk neapjaustai pašplūsmai. Taču ar racionālu 
pierādījumu vien nepietiek. Pastāvot mūsdienu 
komunikācijas tehnoloģijām, pierādīt var, kā zi-
nāms, arī ar vizuālo tēlu. Pieaug emociju pētījumi. 
Arī emocionāls saviļņojums, par kuru savulaik rak-
stīja franču sociologs Emīls Dirkems (Durkheim), ir 
vērā ņemams humanitārās izglītības un pētniecī-
bas aizstāvības instruments. Viss kopā var pamatot 
humanitārās zinātnes un izglītības neaizstājamo 
vērtību, lai kopā ar politisko eliti un sabiedrību ap-
zinātos krīzes bīstamību, tās ieilguma intelektuā-
los un emocionālos zaudējumus.

D. B. Man gan šķiet, ka humanitārie Latvijā pā-
rāk ilgi ir spēlējuši ar argumentiem. Mums varbūt 
ir pietrūcis piedalīšanās tieši varas spēlēs. Varbūt 
varas gribas, vēriena? Varbūt īsteni zinātnisku am-
bīciju? Varbūt — intereses patiešām ietekmēt pro-
cesus, nevis intelektuāli novaidēties. Tā kļūst par 
tādu kā pozu — mēs esam ļoti gudri, bet mūs ne-
novērtē. Novērtējiet un pažēlojiet mūs, lūdzu! Es 
runāju arī par sevi. Varbūt viena no patiesas gudrī-
bas mērauklām ir spēja panākt rezultātu? Ja tā, mēs 
diez ko gudri neesam. Varbūt zinātnei jābūt nevis 
kusli kautrīgai, bet ambiciozai. Ê
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Inga Ābele (1972) ir 
latviešu rakstniece 
un dramaturģe. Trīs 
lugu un vairāku stāstu 
krājumu autore. 
Vairākkārt saņēmusi 
Latvijas Literatūras 
gada balvu — par 
romāniem Paisums 
(2008), Klūgu mūks 
(2014) un Duna (2017).

reportāža

Literatūras vakars Cīrihē ar divām viešņām — 
Gundegu Repši un šo rindu autori — notika 3. jū-
nijā. Pasākuma iniciatori bija Latviešu valodas un 
kultūras skolas Auseklis vadītāja Cīrihē un Bāzelē 
Ilze Šordereta un Gunārs Štrekeizens — latviešu 
bibliotēkas Šveicē autors un kataloga veidotājs. 
Par finansiālu atbalstu brauciena biļešu iegādei 
jāpateicas Valsts kultūrkapitāla fondam. 

Lidostā mūs sagaidīja Cīrihes grāmatu kluba 
pārstāves Edīte, Ieva un Laura un laipni aizvizi-
nāja uz paredzēto tikšanās vietu. Pasākuma for-
ma vārda tiešā nozīmē bija aplis. Katrs tajā sē-
došais izstāstīja, kā nonācis Šveicē un kāpēc tam 
svarīga ir latviešu literatūra. Par to, kāpēc nepie-
tiek ar dienišķo maizi vien, bet ir vajadzība latvie-
šu valodu Šveicē kopt un saglabāt, kopā nākt un 
apmainīties ar domām. Kāpēc darbu dunas vidū 
gribas lasīt grāmatu, citam citu satikt un pārru-
nāt lasīto. 

Stāstīja arī, ka Šveices likumdošana paredz 
stingrus darba noteikumus — darba devējam ir 
tiesības pieņemt darbinieku no citas valsts tikai 
tad, ja viņš spēj pierādīt, ka savā zemē tādu neat-
rast. Tāpēc Šveicē ir maz ārvalstnieku mazkvali-
ficēta darba vietās ar zemu atalgojumu. Un starp 
Cīrihes grāmatu kluba latviešiem vairums ir aug-
sti kvalificēti un atalgoti speciālisti. Mums atgā-
dina arī citus faktus un kopsakarības — lai gan 
Šveices teritorija, salīdzinot ar Latviju, ir par treš-
daļu mazāka, divas trešdaļas ir neapdzīvojami 
stāvi kalni un klintis, bet atlikušajā vienā trešdaļā 
mitinās astoņi miljoni iedzīvotāju. Tādēļ šveicieši 
iemācījušies dzīvot lielā kopībā. 

Asāka diskusija izraisījās par to, kāpēc ārzemēs 
dzīvojošie latvieši bieži sastopas ar noraidījumu 
un vēsumu no Latvijā dzīvojošo puses. Ilmārs ar 
rūgtumu stāstīja par internetā lasāmajiem ko-
mentāriem, kuros pausts nicinājums pret aiz-
braucējiem. Viņš uzskata, ka kopā ar savu ģimeni 
Cīrihē izdara Latvijas labā vairāk, nekā var-
būt darītu, palikdams dzimtenē. Gundega Rep-
še skaidroja, ka tas nav nicinājums, bet sāpe un 
rūgtums par arvien tukšāko Latviju, kura taču arī 
ir lielo iespēju valsts un viena no skaistākajām 
zemēm Eiropā. Protams, cilvēka primārās tiesī-

bas un pat pienākums ir dzīvot tur, kur viņš jūtas 
sevi realizējis un laimīgs, jo, kā mēs dzirdējām no 
Cīrihes grāmatu kluba biedru stāstiem, tieši tad 
cilvēkā pamostas vēlme paveikt vēl ko vairāk arī 
dzimtenes un laikabiedru labā, jo ne jau no mai-
zes vien cilvēks dzīvo… Vajag arī medu un pienu. 

Sarunā izskanēja pārdomas par rakstnieka vie-
tu mūsdienu sabiedrībā. Pirms simt gadiem kā-
das lauku viensētas darbīgajā saimē tāds cilvēks, 
kurš lasīja vakaros citiem priekšā vai, vēl trakāk, 
nolīda maliņā klusībā palasīt grāmatu, bija uz-
skatāms par īpatni. Un ja vēl pats mēģināja rakstīt 
prozu vai sacerēt dzeju! Bet mūsdienās, kad katrs 
prot lasīt un rakstīt, kad gandrīz ikviens arī raksta 
— dienasgrāmatu, blogu vai vismaz uz savas sie-
nas FB —, kāda ir rakstnieka loma tagad? 

Atcerējos savulaik Kultūras akadēmijā dzirdē-
to profesora Pētera Laķa lekciju filozofijā, kad 
viņš apgalvoja, ka šī dzīve kaut kam ir jāatdod, 
jo paturēt to tik un tā nevar. Un katrs atdod savu 
dzīvi tam, kam nav žēl. Man nav bijis žēl atdot 
savu dzīvi literatūrai. Kādam citam nodarboties 
ar ko tik gaisīgu un zūdošu varbūt šķiet laika iz-
šķiešana. Taču grāmatu kluba biedri bija līdzīgās 
domās — laiks, kas veltīts grāmatu lasīšanai, nav 
no dzīves atņemts, bet pielikts klāt! Droši vien šī 
izjūta lasītāju un rakstnieku vieno visstiprāk. 

Latviešu bibliotēka Šveicē sākta veidot 2012. 
gada decembrī. Pašlaik bibliotēkā atrodas trīs 
privātkolekcijas un Latvijas Rakstnieku savie-
nības, atsevišķu autoru un lasītāju dāvinājumi 
— latviešu modernā oriģinālliteratūra, kā arī iz-
cilākās pirmskara un padomju okupācijas laikā 
izdotās grāmatas. 

Bibliotēkas izveides autors un glabātājs ir Gu-
nārs Štrekeizens (Gunar Streckeisen). Gunāra vec-
tēvs, Šveices siernieks, labākas dzīves meklē-
jumos savulaik devies uz carisko Krieviju un 
apmeklējis arī impērijā ietilpstošās Baltijas pro-
vinces. Apmeties uz dzīvi Latvijas teritorijā. Pa-
domju okupācija ieviesa korekcijas Gunāra ve-
cāku plānos, viņi meklēja ceļu atpakaļ uz savu 
seno tēvzemi. Gunāra grāmatu kolekcijas krāša-
na aizsākusies 20. gs. 50. gados, kad Štrekeizenu 
ģimene beidzot dabūja atļauju izbraukšanai uz 
Šveici. Turp viņi devušies ar septiņiem kofe-
riem, pilniem ar grāmatām. Šobrīd bibliotēka ir 
krietni paplašinājusies. Pēc profesijas Gunārs ir 
ģeofiziķis un diplomēts dabaszinātnieks, pabei-
dzis Cīrihes Tehnisko augstskolu. 

Bibliotēkas līdzautore ir Ilze Šordereta (Ilze  
Schorderet). Viņa ir arī Šveices Latviešu biedrības 
valdes locekle. Ilze pabeigusi latviešu valodas un 
literatūras pedagoģijas bakalaura studijas Latvi-
jā, kā arī maģistra studijas Cīrihes Universitātē. 
Tulkojusi šveiciešu autora Hansa Ulriha Stegera 
grāmatu Ceļojums uz Tripiti (Rīga, 2014). 

Nākamā diena pagāja Cīrihes apskatē, un tad 
jau devāmies uz Lugāno vilcienu, jo mans un 
Gundegas ceļš veda tālāk — uz Kastaņolu, kur sa-
bijām veselas divas dienas. 

Inga Ābele

Šveices aplis



Te vietā neliela atkāpe. Gundega Repše pirms 
gada bija rosinājusi vairākus rakstniekus pieda-
līties romānu sērijā Es esmu… Es saņēmu uzai-
cinājumu iemiesoties Aspazijas personībā. Taču 
šādu romānu nav iespējams uzrakstīt bez pabū-
šanas Kastaņolā. Jo ilgais trimdas periods Rainim 
un Aspazijai bija ļoti nozīmīgs. Kastaņola viņus 
pārvērta vai, kas zina, atvēra vaļā. 

Manos priekšstatos Šveices sirds pukst Kasta-
ņolā, un latvietis uz Kastaņolu dodas kā svētce-
ļojumā. Redzēt skudru pūžņiem līdzīgos kalnu 
krāvumus Brē un Sansalvatori, izstaigāt smalkās 
takas un akmeņainos ceļus, pa kuriem staigājuši 
abi latviešu dižgari, vērot to pašu sauli nozūdam 
aiz mākoņiem un piedzīvot, cik zaļi zils ir Lugāno 
ezera dzidrais ūdens, cik sausi nočab ķirzaciņas 
akmens mūros — tas ir sapnim līdzīgi… Maz-
liet provinciāla klusuma un miera oāze kā kād-
reiz Kastaņola gan vairs nav — arī Dienvidtičīnā 
mūsdienās nerimst švīkstēt riepas un apdullino-
ši šalc lielās šosejas. Mājas, kurā dzīvoja Aspazija 
un Rainis, vairs nav, to nojauca, lai ierīkotu ceļu, 
bet Lugāno pilsētas pašvaldība bija izlēmusi mā-
jas vietu pārvērst par piemiņas laukumu un veltīt 
abiem dižajiem latviešu dzejniekiem. Vairāk nekā 
50 gadus Šveice bez Latvijas vai trimdas latvie-
šu atbalsta uzturēja dzīvu abu dzejnieku piemi-
ņu vietā, kur bija dzimis sapnis par brīvu Latviju 
brīvā Eiropā. Zelta zirgs piemineklī līdzīgi sau-
lei arvien lēcis pāri ezera līcim uz Sansalvatores 
kalna pusi. Pirms gada pie laukuma, kas nosaukts 

cita trimdinieka — itāļu brīvības cīnītāja un filo-
zofa Karlo Kataneo — vārdā, ar Kultūras minis-
trijas atbalstu jaunajās Lugāno Vēstures arhīva 
telpās beidzot sev vietu radis Aspazijas un Raiņa 
muzejs. 

Pēc tam kāpām Sansalvatores un Brē kalnos, 
aplūkojām trīs lieliskas izstādes Lugāno Moder-
nās mākslas centrā: kokdzeluma meistaru izstādi 
Gertsch / Gauguin / Munch, meistardarbus no Got-
frīda Kellera fonda krājumiem Hodler / Segantini / 
Giacometti, kā arī izstādi par sirreālismu Šveices 
mākslā. 

 Un tad jau aplis noslēdzās. Jauniegūtu draugu 
sirsnības pavadītas, devāmies atceļā. Vislielākais 
paldies jāsaka ģimenei, kas mūs uzņēma, — ārstei 
Vitai Začestai ar dzīvesbiedru Korado un bēr-
niem Māru, Laimu un Jāni.

Ceļojums ir piedzīvojums, kas izmaina pašu 
ceļotāju. Ceļojums pastāv svārstībās ārpus ie-
rastās amplitūdas, nekur citur. Un kā lai nošķir, 
kas vairāk ietekmējis pārvērtības — uzzinātie 
fakti, atklājumi pašam par sevi, garāmplūstošais 
laiks, sarunas ar ceļabiedru, negaidītas grūtības 
vai satricinošas ainavas, varbūt sastaptie cilvē-
ki? Īsts ceļojums ir noticis, kad saviļņojas sirds, 
kā tad, kad, ejot pa šauru taciņu, pēkšņi kāpas 
pašķiras un skatienam paveras jūra. Ceļojumā uz 
Šveici tas notika vairākkārt. Laikam jau viss šis 
kopums ir kā gara, sarežģīta recepte uz mikstūras 
pudelītes, kam uz etiķetes rakstīts: «Ceļojums uz 
Šveices sirdi.» Ê57

Mirklis Cīrihes lidostā: 
kreisajā pusē Inga 
Ābele un Gundega 
Repše, labajā — 
Šveicē dzīvojošie 
Gunārs Štrekeizens 
un Ilze Šordereta, 
kuriem «ir tradīcija 
lidostā bildēties ar 
rakstniekiem, kas 
laipni apciemo mūsu 
literatūras klubu». 
2019. gada jūnijs.

Inga Ābelereportāža Šveices aplis
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intervija

Latviešu literatūras vēsturē pastāv priekšstats 
par «senākā posma literatūru», dažkārt sauktu 
arī par «pirmsnacionālo» literatūru — reliģiska un 
laicīga satura grāmatām, kas sacerētas laika perio-
dā no 16. līdz 19. gadsimta pirmajai pusei un kuru 
autori lielākoties bijuši Baltijas vācu mācītāji. Šis 
periods — bieži atradies literatūras vēstures peri-
fērijā — jau daudzus gadus ir literatūrzinātnieces, 
filoloģijas doktores Māras Grudules redzeslokā. 
Pateicoties viņai, latviešu senākā posma literatū-
ras vēstures izpēte ir ieguvusi starptautisku rezo-
nansi, iekļaujoties Rietumeiropas kultūras vēstu-
res kontekstos. 

Kāpēc ir būtiski mūsdienās interesēties par 
senākā posma latviešu literatūras vēsturi? 

Var arī neinteresēties — nekas nenotiks. Var 
mierīgi piedzimt un nomirt, neko par to nezinot. 
No otras puses, daļa sabiedrības agri vai vēlu no-
nāk pie jautājuma — kas es esmu kā latvietis? Man 
ir sava valoda un kultūra, bet kāda tā ir un cik 
sena? Kas un kā to ir ietekmējis? 

Senākā perioda latviešu literatūra ir brīnišķīgs 
līdzeklis mūsu pašcieņas un pašapziņas celša-
nai. Līdzās reliģisko rakstu tulkojumiem 16. un 
17. gadsimtā nevar nepamanīt vāciešu cieņu pret 
mūsu valodu, 18. gadsimtā — daļā vācu sabiedrī-
bas cieņu arī pret tautas kultūru plašākā nozīmē. 
Un šis process — mūsu valodas un kultūras pētī-
šana un izzināšana — turpinās arī 19. gadsimtā, to 
pamazām pārņemot pašiem latviešiem. 

Pārsteigums, ja ne vienmēr apbrīna jaušama 
latviešu tēlojumā vēl 20. gadsimta Baltijas vācu 
literatūrā — Zigfrīda fon Fēgezaka, Oskara Gros-
berga un Herberta fon Hernera darbos. Un tās ir 
latviešu īpatnējās, ļoti ciešās attiecības ar dabu. 
Fēgezakam un Grosbergam ir iemīļots bitenieka 
jeb biškopja tēls, fon Hernera meistarstāstā Lielais 
koks tieši latviešu un dabas attiecībām ir ierādīta 
būtiska loma, stāsts diemžēl latviski nav tulkots. 

Mūsu kultūrā vācieši ierauga kādu segmentu, 
kuru viņiem tā arī neizdodas izprast. Un tur ne-
kādā gadījumā nav smieklu vai ironijas par latvie-
šu «mežonību», kā mums varētu likties. 

Vai ir iespējams kopumā raksturot vācbal-
tiešu iespaidu uz latviešu kultūru? Viedokļi 
par to ir bijuši ļoti pretrunīgi. 

Samērā ciešas saiknes Baltijas vācu un latvie-
šu sabiedrību raksturo vēl līdz Otrajam pasaules 
karam, tomēr katrā laikmetā tās ir citādas. Varbūt 
kļūdos, bet, spriežot pēc tekstiem, visnotaļ līdz-
svarotas tās varētu būt bijušas 17. gadsimtā. Tas 
diezgan skaidri nolasāms Salomona Guberta pa-
domu grāmatā «mājastēviem» jeb lauksaimnie-
kiem — tajā jaušamas pēcreformācijas laikmeta 
vēsmas, kas līdzi nes jau agrīnas sieviešu un vīrie-
šu līdztiesības idejas, pievērš uzmanību kalpu un 
saimnieku attiecībām, norādot, ka zemnieki ar-
vien būs izdarīgāki, ja saimē mājastēvs it visā būs 
pirmais paraugs vīriem un mājasmāte — sievām. 

Cieņpilnu attieksmi pret latviešiem un latviešu 
valodu redzam arī Manceļa darbos, neņemot vērā 
viņa kā mācītāja neiecietīgo attieksmi pret dzer-
šanu un māņticību. Taču situācija mainās. 18. gad-
simts šajā ziņā ir daudz sarežģītāks, ar brāļu drau-
dzēm Vidzemē latvieši jau piesaka savas tiesības 
kā tauta. Neaizmirsīsim, ka tas ir arī apgaismības 
laikmets, domas par to, kā risināt tālāk vācu un 
latviešu attiecības, atšķiras arī pašā Baltijas vācu 
sabiedrībā. Laikam ejot, latvieši kā nācija piesaka 
savas tiesības aizvien noteiktāk, aktualizējot jau-
tājumu par varu un īpašumu. Protams, līdz ar to 
saasinās arī savstarpējās attiecības. 

Latviešu un Baltijas vācu attiecības, tajā skai-
tā 1905. gada revolūcijas cēloņus, ļoti precīzi sa-
vos rakstos ir atklājis Jānis Krēsliņš seniors — šajā 
laikā jau ir izveidojusies spēcīga latviešu zemnie-
ku šķira, krietni pieaugusi turība pilsētas latviešu 
vidū. Pieaug prasības un pārliecība, ka materiālie 
labumi nav vienlīdzīgi sadalīti. Jāatceras arī tas, ka 
1905. gadā latviešu nav nevienā no Kurzemes un 
Vidzemes pašpārvaldes institūcijām, kaut gan lat-
viešu skaits Vidzemē vairāk nekā piecas reizes, bet 
Kurzemē gandrīz desmit reizes pārsniedz vāciešu 
skaitu. Protams, šāda situācija prasa pārmaiņas.1 

Arī starpkaru periodā par harmoniskām latvie-
šu un vācu attiecībām runāt joprojām nav viegli. 
19. un 20. gadsimta mijā aizsākusies Baltijas vācu 
modernās literatūras tulkošana latviski faktiski 
ar pavisam retiem izņēmumiem apsīkst periodā 
starp abiem pasaules kariem. Spriedzi, kāda to-
brīd valda latviešu un vācu starpā, labi atklāj ne 
tikai nule Nacionālajā teātrī iestudētais fon Fē-
gezaka romāns — izrāde Baltijas gredzens —, bet 
arī īsa, precīza epizode Vizmas Belševicas romā-
na Bille ekranizējumā: tiem vācu un latviešu bēr-
niem, kas Rīgā neilgi pirms Otrā pasaules kara 
kopā dodas meklēt leiputriju, būtu bijis jāizaug 
tepat Latvijā, bet tas tā diemžēl nenotiek.

Kas tevi aizveda tieši pie reformācijas, ba-
roka un apgaismības laikmeta pētniecības? 

Stendera 
pētniece
Ar literatūrzinātnieci 
Māru Gruduli sarunājas 
Pauls Daija
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Māra Grudule ir 
pārliecināta, ka agri 
vai vēlu nonākam pie 
jautājuma —  kas es 
esmu kā latvietis?  
Foto — Matīss Markovskis

intervija Stendera pētniece

Atceros — lekcijās Filoloģijas fakultātē stāstīji 
par senākā posma latviešu literatūras vēstu-
ri ar tādu aizrautību, ka tā pielipa arī mums, 
studentiem. 

Šķiet, interese sākās filoloģijas studiju laikā. To-
laik studiju programma bija piecgadīga ar diviem 
virzieniem — literatūrzinātni un valodniecību —, 
semestra darbi bija jāraksta katrā no tiem, vienu 
gadu literatūrzinātnē, otru — valodniecībā. Ne-
atstājās arī pārdomas — mans tēvs un māte bija 
mediķi, brālis studēja medicīnu, bet es biju izvē-
lējusies kaut ko pavisam citu. Kad bija jāraksta 
semestra darbs valodniecībā, tēvs ierosināja pie-
vērsties medicīnas terminiem Gotharda Frīdriha 
Stendera vārdnīcā (1789). Toreizējam dekānam 
Reinim Bērtulim mājās bija Stendera vārdnīca, 
un viņš man to aizdeva vasaras brīvdienām. La-
sīju, veidoju sev kartotēku un atklāju, ka arī vecā 
latviešu valoda ir ārkārtīgi dzīva — Stenders me-
dicīnas terminus tulkojis tā, lai katram latvietim 
būtu skaidrs, ko tie nozīmē. Piemēram, tīkleni šo-
dien saucam vienā vārdā, bet Stenderam tā ir «tas 
izstiepts autiņš acī, uz ko visas āra lietas atspīd», 
tik brīnišķīgi! Valodniecībā par Stendera vārdnīcu 
uzrakstīju arī diplomdarbu, tomēr kļūt par valod-
nieci man nenāca ne prātā. 

Pēc studiju beigšanas Gunārs Bībers mani ai-
cināja sagatavot lekcijas LU Pedagoģijas fakultātē 
par latviešu literatūras senāko posmu. Viņš tei-
ca: tu esi pētījusi Stenderu, tātad pārzini šo lai-
ku. Protams, tā nepavisam nebija. Lai uzzinātu ko 
vairāk un studentiem būtu interesanti (tās bija 80. 
gadu beigas, piemēram, Andreja Johansona lie-

liskās esejas Latvijā vēl nebija viegli pieejamas), 
kontekstam lasīju Aleksandra Grīna Pasaules vēs-
turi. Pēc tam aizstāvēju disertāciju un tā arī paliku 
pie šī perioda izpētes. 

Pēdējo gadu tava pamatdarba vieta ir LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 

Institūts, kas atrodas Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā, ir brīnišķīga, iedvesmojoša sala. Un pēt-
niecība arī sagādā visvairāk prieka. Tāpat simpā-
tiska šķiet kolēģu ieinteresētība un atbalsts. Tepat 
Letonikas stāvā mitinās virkne bibliotēkas pēt-
nieku ar līdzīgām interesēm, vispārējā gaisotne ir 
ļoti rosinoša darbam. 

Savulaik īpaši uzsvēri, ka ir nepieciešams 
raudzīties uz latviešu literatūru starptautis-
kā kontekstā.

Šai tēmai līdzi nāk jautājums par to, kādā va-
lodā publicēties, un par starptautiskās datubāzēs 
indeksētām publikācijām. Manuprāt, būtu jāatrod 
saprātīgs vidusceļš. Nenoliedzot nepieciešamību 
pēc starptautiskas atpazīstamības, prestižām ār-
zemju publikācijām un sakariem ar ārzemju zi-
nātniekiem, būtu vienlīdz jānovērtē arī padziļi-
nātu pētījumu publikācijas latviešu valodā. Reizē 
ar pētniecību latviski tiek kopta zinātnes valoda 
un attīstās terminoloģija. Pretējā gadījumā (un 
diemžēl šāda tendence nereti parādās) angļu vai 
vācu programmu vai augstskolu beidzis vai ilgā-
ku laiku ārzemēs pavadījis apdāvināts jauns lat-
viešu pētnieks latviešu konferencēs vairās pieda-
līties, vai arī par saviem pētījumiem latviski runā 
smagnējā un sarežģītā valodā. Visai bieži tiek tieši 
tulkots no citas valodas vai netulkots nemaz, jē-
dzieniem un parādībām tikai pieliekot latviskas 
izskaņas, tā ka klausītājs teikto pat nesaprot. 

Kā attīstīsim zinātnisko latviešu valodu, zināt-
nes terminoloģiju, ja paši zinātnieki šajā procesā 
neiesaistīsies? No otras puses, mēs arvien pārāk 
maz lepojamies ar to, kādu lielisku, arī starptau-
tiski interesantu kultūru un kultūras vēsturi pār-
stāvam — latviešu kultūra bez sakariem ar vā-
ciešiem, poļiem, zviedriem, krieviem, igauņiem, 
lietuviešiem un daudzām citām pasaules tautām 
nav iedomājama. Tas rosina uz abpusēji auglīgu 
sadarbību. Stendera trīssimtgadei veltītā konfe-
rence 2014. gadā izvērtās par interesantu atklā-
jumu vairākiem Vācijas pētniekiem, viņi savukārt 
aktualizēja tēmas, kuras iepriekš nepārzinājām 
mēs.

Pagājušajā gadā klajā nāca tevis sastādīta 
kolektīvā monogrāfija par Gotfrīdu Frīdrihu 
Stenderu. Vai arī nākotnes plāni saistīti ar šīs 
personības izpēti?

Stendera vācu fabulu un dziesmu tulkojumi, 
viņa Augstas gudrības grāmata ved latviešus prom 
no pierastā priekšstata, ka grāmatas galvenokārt ir 
reliģiska satura, tamdēļ izmantojamas baznīcā vai 
mājas svētbrīžos. Stenders ir arī neparasti daudz-
pusīgs. Viņš ir daudz ceļojis — Hamburga, Braun- 
šveiga, Kēnigslutera, Pēterburga, tie ir tikai daži no 
pieturas punktiem — un vērīgi sekojis jaunumiem 
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Māras Grudules 
nozīmīgākie darbi
Ê Sarakstījusi nodaļu 
Vācbaltiešu literatūra 
1890—1939 grāmatā 
Vācu literatūra un Latvija, 
1890—1945 (2005)
Ê Sarakstījusi nodaļu 
Igauņi un lietuvieši — 
kultūra un literatūra 
latviešu grāmatās 
un periodikā 17.—19. 
gadsimtā grāmatā 
Latvieši, igauņi un 
lietuvieši: literārie un 
kultūras kontakti (2008)
Ê Sastādījusi grāmatu 
Kurzemes dzejnieks 
Kristofors Fīrekers: dzīve 
un dziesmas (2015)
Ê Monogrāfija Latviešu 
dzejas sākotne 16. 
un 17. gadsimtā 
kultūrvēsturiskos 
kontekstos (2017)
Ê Kolektīvās 
monogrāfijas Gothards 
Frīdrihs Stenders (1714—
1796) un apgaismība 
Baltijā Eiropas kontekstā 
(2018) sastādītāja
Ê Piedalījusies hronikas 
Cilvēki un notikumi 
latviešu zemēs no ledus 
aiziešanas līdz Latvijas 
valstij (2018) izveidē 
Ê Piedalījusies Georga 
Elgera grāmatas Geistliche 
Catholische Gesänge 
(1621) faksimilizdevuma 
sagatavošanā (2018)

literatūrā, valodniecībā, pedagoģijā, bet ne tikai. 
Jautājumu loks, kas viņu interesē, ir ļoti plašs, ne 
visu esam jau apzinājuši. Protams, ļoti daudz kas 
jau ir darīts, ir Zigrīdas Frīdes lieliskā monogrāfija 
Latvis (2003), taču pēdējos gados atklājušies jauni 
Stendera darbības aspekti, skaidrāk iezīmējušies 
arī viņa dzīves eiropeiskie konteksti, piemēram, 
dzīvojot Kopenhāgenā, Stendera līdzdalība t. s. 
tehniskajā apgaismībā, radot pirmo aprakstu par 
mehānisko veļasmašīnu vācvalodīgajā telpā. 

Pašlaik strādāju ar Stendera alķīmijai veltī-
to manuskriptu, kas glabājas Tartu Universitātes 
bibliotēkā. Stendera un alķīmijas saikne ir zinā-
ma, bet manuskripta saturs līdz šim plašākam la-
sītāju lokam nav bijis pieejams. Un arī alķīmija ir 
viens interesants apgaismības virziens. Ir doma šo 
apcerējumu tulkot latviski un publicēt abās valo-
dās ar komentāriem. Kolēģis no Minhenes profe-
sors Klauss Prīzners (Claus Priesner), apgaismības 
alķīmijas pētnieks, būtu gatavs rakstīt priekšvār-
du. Izdevumā ir ieinteresēts arī profesors Valdis 
Pīrāgs. Viņš uz Stendera tekstu raugās filozofiskās 
alķīmijas kontekstā, kas saistīta ar garīgo izaugsmi 
un attīstību. 

Kā apgaismības racionālisms saistās ar al-
ķīmiju?

Runājot par izglītības vispusību, pašizglītība un 
garīgā izaugsme kaut kādā ziņā nevar būt racio-
nāla vien. Turklāt 18. gadsimtā pasaule vēl ir ne-
izzināta. Stenders uzmetumā Reliģijas patiesībai 
(1765) raksta, ka, piemēram, procesi, kas saistīti 
ar elektrību, cilvēkam nav izprotami, bet ir apbrī-
nojami kā dievišķa izpausme2. Līdzās šim manu-
skriptam Stenderam ir arī Augstas gudrības grāmata 
(1774). Kad viņa dēls Aleksandrs Johans Stenders 
1796. gadā to sagatavo jaunā, papildinātā izdevu-
mā, viņš jau sniedz gan elektrības izskaidrojumu, 
gan pirmo zibensnovedēja aprakstu latviešu va-
lodā. Cilvēka alkām izzināt pasauli un sevi nav 
robežu. 

Kādi vēl Stendera darbības aspekti atklā-
jušies?

Kā piemēru var minēt Johana Gotfrīda Herde-
ra atbildes rakstu Stendera publikācijai par svēto 
Trīsvienību (abi anonīmi, 1766)3, līdz šim ne tikai 
Herdera raksts, bet arī tik cieša Herdera un Sten-
dera saikne nebija zināma. Tāpat būtu pārvērtē-
jamas Stendera un latviešu folkloras, konkrētāk 
— pasaku, saiknes. Latviešu tautas pasakas tika 
pierakstītas 19. gadsimtā. Nenoliedzot, ka dau-
dzas no tām ir senas cilmes, ka daudzas ietver arī 
daudzām tautām kopējos t. s. ceļojošos motīvus, 
pārskatot Stendera darbību kopumā, tomēr jā-
domā, ka viņa Pasakas un stāsti (1766) ir vēl viens 
literārās pārneses piemērs no 18. gadsimtā vāc-
valodīgajā telpā ārkārtīgi populārā fabulas žanra. 
Domāju, ka Stendera krājuma un latviešu tau-
tas pasaku kopējie motīvi vairāk saistāmi ar pir-
mo folklorizēšanos, nevis Stendera pierakstiem 
no «tautas mutes». Bet te vēl nepieciešams rūpīgs 
darbs.

Līdzīgi interesantu, jaunu lauku pētniecībai 
piedāvā Stendera ziņģu melodijas. Līdz šim ziņ-
ģes esam uztvēruši kā Stendera dzeju. Tomēr 18. 
gadsimtā un arī vēlāk tās tika dziedātas, visām ir 
norādītas melodijas. Vācu pedagogi, Stendera lai-
kabiedri, uzsver, ka dziesma, ritms, lietojot izpla-
tīto metaforu par cukuroto tableti, arī palīdz pa-
mācības labāk novadīt līdz uztvērējam, trūcīgāk 
izglītotam zemniekam vai amatniekam. Gandrīz 
vienlaikus ar Herdera «tautasdziesmas» jēdzienu 
rodas arī jēdziens «dziesma tautas ritmā» — satura 
un ritma ziņā vienkārša un prātu vai sirdi «izglī-
tojoša» dziesma. Šādā aspektā būtu vērts arī pa-
pētīt latviešu dzejas vēsturi (kad pazūd saikne ar 
mūziku un dzeja kļūst par lasāmu tekstu un kā-
pēc?) un pašas ziņģes attīstības vēsturi līdz mūs-
dienām.

Ir jau arī Stenderam tieši rotaļām domātas 
dziesmas. 

Jā, Tēvu dancis, Sliņķu dancis… Stenders pats 
raksta, ka tad, kad Vārenbrokas skolā ieviesa 
dziedāšanu un deju dziesmas, bērniem uzreiz 
bija lielāks prieks. Ārkārtīgi interesanti ir arī tas, 
kas latviešu literatūrā notiek turpmāk — Jura Alu-
nāna Dziesmiņās (1856) laba tiesa tekstu ir tā laika 
vācu sabiedrībā populāras dziesmas, pietiek mi-
nēt tikai Heines Loreleju. Vēl līdz pat 19. gadsim-
ta otrajai pusei latviešu dzejā dominē dziesma. 
Jāņa Ruģēna, Lapas Mārtiņa, pat Ausekļa krā-
jumā, kas pirmais lieto Kronvalda radīto vārdu 
«dzeja» — Dzeijas no Ausekļa (1873) —, vairākiem 
dzejoļiem ir norādīta melodija, un Auseklis jau 
arī pats nereti savus darbus raksta ar piedziedā-
jumiem, Beverīnas dziedonis te ir klasisks piemērs. 
Būtu interesanti saprast, kurā brīdī dzeja kļūst 
par atsevišķu, patstāvīgu, lasīšanai domātu tek-
stu. Starp citu, Jānis Cimze vēl 1859. gadā Mājas 
Viesī raksta, ka «grāmatas paliek kungu plauktos 
un nekāpj zemē, jo viņām trepju, proti, meldiņu 
trūkst. Dziesma bez meldiņa ir priekš zemnieka 
kā miesa bez dvēseles». 

Atgriežoties pie Stendera — kā latviešu lasī-
tāji uzzināja melodijas?

Domāju, ka melodijas nāca no muižas. Tur tās 
vispirms dziedāja vācieši un dzirdēja arī latvie-
ši. Zinot, ka latviski izdoto Augstas gudrības grā-
matu lasīja vācu jaunieši, nav neiespējams, ka arī 
Stendera ziņģes dziedāja vācieši. Starp citu, pir-
majā ziņģu izdevumā visas melodijas ir norādī-
tas vāciski, arī satura rādītājs ir vācu valodā. Ot-
rajā izdevumā daļai ziņģu melodijas jau ir latviski. 
Acīmredzot tās jau arī latviešu dziedātāju vidū ir 
zināmas. 

Tas atgādina arī Latvijā pazīstamā igauņu 
filozofa un literāta Jāna Unduska tēzi, ka se-
nākā posma literatūrai vienmēr bijis starp-
adresāts — vācu vidusšķiras lasītājs. 

Jā, domāju, ka tā ir, ļaudis muižā dzīvoja blakus. 
Māteru Jura romānā Sadzīves viļņi (1879) sulaiņi 
vai kučieri «šķērso» vācvalodīgo un latviešu tel-
pu. Un Māters nav vienīgais, Zeiboltu Jēkaba ro-
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mānā Caurie ziedi (1913) latviešu zemnieku kāzās 
piedalās muižas skroderis un māca vācu rotaļu. 

Grāmatniecības vēsturniekam Aleksejam 
Apīnim veltītajā konferencē reiz teici, ka 
būtu vērts īpaši pievērsties margināliem tek-
stiem literatūras vēsturē. 

Margināls teksts, protams, ir nosacīts apzīmē-
jums. Tas ir teksts, kuru par tādu ir padarījuši li-
teratūrvēsturnieki. Vienmēr ir kādas apstākļu sa-
kritības, kas to vai citu tekstu aktualizē, bet nereti 
turpat līdzās atrodas ne mazāk interesanti darbi. 

Brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki (1879) ir izcils 
darbs, bet tajā pašā gadā iznāca arī Māteru Jura 
romāns Sadzīves viļņi, kuru šodien iespējams pētīt 
ar ne mazāku interesi. Šogad Latvijas Universi-
tātē tika aizstāvēts bakalaura darbs par interjera 
priekšmetiem šajā romānā, kur neliela, bet sva-
rīga loma ir klavierēm. Skatoties gadsimta ga-
rumā, nolasāms, kādas pārmaiņas piedzīvojusi 
latviešu sabiedrība: 19. gadsimta sākumā klavie-
res jau ieņem stabilu vietu turīgu Baltijas vācie-
šu mājokļos, taču gadsimta pirmajā pusē tās jau 
piemin arī latviešu prese. Gadsimta otrajā pusē 
Matīss Kaudzīte polemizē ar Ausekli par tautas-
dziesmu lomu latviešu literatūrā un atkal piesauc 
klavieres, šoreiz jau kā modernā laikmeta simbo-
lu, pie kurām, pēc viņa domām, tautasdziesmu 
dziedāšana vairs neiederas. Māteru Jura romā-
na klaviermūzika jau kļūst par abu galveno va-
roņu — latvieša Felzenberģa un vācietes Klotildes 
— dvēseļu valodu. Protams, tā ir sekošana vācu 
paraugam, bet arī ceļš uz kultūras pasauli plašā-
kā nozīmē. 

Vita Zelče ir izpētījusi, ka daudziem tautas at-
modas laikmeta darbiniekiem sievas bija vācie-
tes. Viņa pamatoti secina, ka šādas laulības no-
zīmēja ne tikai integrāciju vācu aprindās, bet arī 
manieru un uzvedības skolu. Rūdolfs Blauma-
nis, strādādams vācu avīzēs, šo skolu ir labi ap-
guvis un ved latviešu rakstniekus, savus kolēģus, 
ciemos pie Baltijas vācieša Viktora fon Andreja-
nova. Andrievs Niedra atceras, kā Blaumanis 
pirms tam viņiem pārbaudījis nagu un apkaklī-
tes tīrību. 

Latviešu un vācu līdzāspastāvēšana un savstar-
pējās attiecības — apbrīna, naids, alkas, mīlestība 
— tas viss tur ir, turklāt nereti no abām pusēm. 

Cik lielā mērā Stenders un nacionālās lite-
ratūras pamatlicēji, tavuprāt, ir pazīstami šo-
dien?

Jauni cilvēki vairs nezina, skolās par to tikpat 
kā nerunā. Bija laiks, kad studenti zināja Latvijas 
vēsturi un kopumā arī latviešu literatūras sākotni, 
tad jauca Garlību Merķeli un Georgu Manceli, bet 
joprojām vismaz zināja. Mūsdienās ir palicis tikai 
Stenders. Un, izstiepies vai saraujies, jauniem cil-
vēkiem latviešu literatūra sākas ar Juri Alunānu 
un Dziesmiņām — līdz tam nav nekā. 

Vai redzi sava darba turpinātājus? Kāda 
aina paveras universitātē?

Kaut arī lekciju skaits ir samazināts, arī pēc pā-

ris mēnešu studijām, kas vecajai literatūrai uni-
versitātē atvēlēti, arvien tomēr atrodas kāds, kam 
tas ir bijis interesanti. Pirms pāris gadiem Estere 
Ķere-Kalks, kuras radi cēlušies no Saldus puses, 
pirmoreiz lekcijās izdzirdēja par Stendera Aug-
stas gudrības grāmatu un pamanīja to savās mājās 
ar vecvectēva skolotāja ierakstu. Viņš acīmredzot 
mazo sējumiņu bija izmantojis stundās. Estere 
uzrakstīja lielisku semestra un arī bakalaura dar-
bu par Stendera grāmatu, par kuru šķita, ka jau 
visu zinām. 

Tavā redzeslokā ir arī vācbaltiešu modernā 
literatūra. Kāda vēsturiski ir bijusi latviešu 
sabiedrības interese par to?

Mērķtiecīgas vēlmes ar to iepazīstināt tā īsti nav 
bijis nekad. Arī mūsdienās ir tulkoti atsevišķi dar-
bi, radīts priekšstats par dažiem rakstniekiem, bet 
ne procesu kopumā. 

Visvairāk literatūras tika tulkots 19. un 20. gad-
simta mijā līdz Pirmajam pasaules karam, kad 
dzīve vienā skolas solā nolika blakus vāciešus, 
ebrejus un latviešus. Tomēr mums, tāpat kā para-
doksālā kārtā arī pašiem Baltijas vāciešiem, viņu 
literatūra bija tikai reģionāla, provinciāla literatū-
ra. Kāpēc lasīt vietējos vāciešus, ja var iepazīties 
ar Rietumeiropas kultūru? Par latviešu literatūru 
faktiski rakstīja tikai viena vietējā vācu avīze, ti-
kai daži latviešu apskatnieki — par Baltijas vācu 
kultūru. Runājot par vācbaltiešu eliti, no kuras arī 
cēlusies laba daļa vācbaltiešu rakstnieku, — viņu 
acīs latvieši joprojām bija un palika zemnieki. 

No otras puses, latviešu inteliģencē vērojama 
ignorance pret vācbaltiešu un — arī plašāk — vācu 
kultūru. Te spilgts piemērs ir Edvarts Virza, kas 
vācieša vārdu pat nelieto savās publikācijās, — 
Baltijas vācu rakstnieks Oskars Grosbergs, kurš, 
iespējams, cēlies no latviešiem, Virzam ir «citas 
tautas» pārstāvis. 

Tādējādi Johana Mihaela Reinholda Lenca, Ei-
ropā vistālāk aizskanējušā Baltijas vācu — Ces-
vaines mācītāja — dēla, pāris dzejoļi pirmoreiz 
atdzejoti tikai Otrā pasaules kara laikā, bet pilna 
lugu izdevuma latviešu valodā nav. Alvis Herma-
nis 2012. gadā Zalcburgas festivālā ar lieliem pa-
nākumiem iestudēja Cimmermana operu Zaldāti, 
bet to, ka operas libreta pamatā ir tā paša Lenca 
luga, nezina gandrīz neviens. 

Ne tikai Stenderu, arī Baltijas vācu kultūru 
mums vēl pētīt un pētīt. 

Pēdējā laikā iznācis krietns skaits grāmatu, 
kas veltītas kādai apdzīvotai vietai vai pat vienai 
muižai. Tās nereti ļauj ieraudzīt visu bagāto da-
žādu kultūru spektru, kas konkrēto vietu veido-
jušas. Tūlīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās 
izstādi par muižu bibliotēkām. Vācu kultūra cau-
ri gadsimtiem tepat mums blakus ir stiprinājusi 
saikni ar Rietumeiropu un, iespējams, pat palī-
dzējusi neizšķīst lielajos pārmaiņu laikos citās 
tautās. Lai kādas kurā brīdī bijušas mūsu sav-
starpējās attiecības, kopumā mums kā tautai tas 
nācis par labu. Ê
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1 Sīkāk: Jānis Krēsliņš. 
Raksti, 2. sējums. Vēstures 
vārtos. Rīga: Valters un 
Rapa, 2006.
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viele Dinge in der Natur, 
die uns unbegreiflich 
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mēs, ja vien pievēršam 
tām uzmanību, tomēr 
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3 Sīkāk Jorka Gotharta 
Miksa rakstu krājumā 
Gothards Frīdrihs 
Stenders (1714—1796) un 
apgaismība Baltijā (2018).



62

Gundega Repše. Skiču 
burtnīca SIMTS. Rīga: 
Dienas Grāmata, 2019.

Anita Rožkalne (1956) 
ir Dr. phil., stažējusies 
Britu akadēmijā un 
Londonas Universitātē. 
Ap 250 zinātnisku 
publikāciju un recenziju 
autore. Monogrāfijas 
Palma vējā (1998; 
Rakstnieku savienības 
Kritiķa kauss, 1999), 
Lauva. Dzejniece 
Astrīde Ivaska (2012), 
Kārļa Zariņa burvju 
aplis (2016; Laligaba 
žūrijas speciālbalva 
par izcilu veikumu 
literatūrpētniecībā, 
2017).

recenzija

Dienasgrāmatas žanrs ir fascinējošs un mul-
sinošs noslēpumu un jautājumu avots. Jebkura 
dienasgrāmata, pat ja to nav paredzēts rādīt ci-
tiem, ir adresēta lasītājam, kaut arī tas būtu vie-
nīgi pats rakstītājs: lai atcerētos, apzinātos, ana-
lizētu (pasauli un sevi), sarunātos domās (arī ar 
sevi), paustu to, ko ne vienmēr iespējams izteikt 
ikdienas saskarsmē. Rakstnieku dienasgrāmatās 
varam cerēt saskatīt viņu daiļdarbos pavīdējušu 
sižetu, tēlu un motīvu atblāzmu vai autobiogrā-
fiskumu. Dažreiz — gūt nojautu par māksliniecis-
kām ietekmēm. Citreiz — rast pavedienus, kas ved 
autora uzskatu izpratnes virzienā. 

Skiču burtnīcas SIMTS žanru autore dēvē par 
dokumentālu esejistiku, piešķirot dienasgrāma-
tas formā rakstītam darbam filozofiskas apce-
res dimensiju. Tā nodoms bijis «saskatīt jubilejas 
gadu caur viena indivīda pieredzi, ieraudzīt (vai 
neieraudzīt) valsti sevī» — tas ir vēl viens filtrs, 
lēca, kas objektīvo fokusē subjektivitātē (un ot-
rādi), atsijājot nenozīmīgo. 

Grāmatā aptverts viens gads: no 2017.  gada 
18.  novembra līdz 2018.  gada 18.  novembrim. 
Vairākkārt Gundega Repše paudusi domu, ka 
mākslinieks (arī rakstnieks) savus darbus rada 
ar «sirds asinīm». Šis motīvs ieskanas arī jaunajā 
grāmatā. Līdzās — atziņa, ka jaunrade ir process, 
kas cieši saistīts ar garīgo dimensiju cilvēka esa-
mībā. Ņemot vērā visus iepriekš minētos fokusē-
jumus, šo grāmatu var uztvert kā gara dzīves līkni 
gada garumā. Tajā atklājas garīgās dzīves pulsā-
cija — pēc autores domām, būtiskākais, garīgajai 
dzīvībai svarīgākais. Sava veida kardiogramma.

Autorei gads bijis bagāts, garīgajā asinsritē ie-
pludinājis gan ģeogrāfiskus, gan biogrāfiskus, 
gan filozofiskus piedzīvojumus un pārdzīvoju-
mus. Līdzdarbojoties filmu veidošanā par Ilmāru 
Blumbergu un Kurtu Fridrihsonu, būts gan Izraē- 
lā, gan Spānijā, gan Francijā, gan Sibīrijā, gan vēl 
citur. Latviešu rakstniecības kontaktus kopjot — 
arī Ķīnā un Norvēģijā, Vācijā un Luksemburgā. 
Pārdomas par rakstnieka misiju, par latviešu li-

teratūru nereti — tiekoties ar lasītājiem Latvijā — 
savijas ar citās zemēs pieredzēto. Tieša saskarsme 
ar pasaules kultūras un sadzīves norisēm kļūst 
par fonu un salīdzinājuma iespēju Latvijā notie-
košajam. Vienlaikus katrreiz tā ir arī ielūkošanās 
piesaukto personību dzīves vitrāžā. 

Otrs nozīmīgs asinsrites sastāva elements ir 
rakstītājas personiskās dzīves notikumi, cilvēki, 
pārdomas par kādreizējiem un laika ziņā tuviem 
pārdzīvojumiem. Grāmatā ietvertas autobiogrāfis-
kas detaļas par vecākiem, dzīves gaitā sastaptajiem 
tuvajiem cilvēkiem un attiecību kolīzijām. Atšķi-
rībā no iepriekšējām publicistiskā stila grāmatām 
šajā ir ļoti augsts personiskuma un atklātības pro-
cents, dažkārt tuvojoties grēksūdzei, liriskam tēlo-
jumam, sašutuma saucienam. Emocionālā gamma 
ir plaša. Autore ieminas, ka nolēmusi rakstīt me-
muārus. Šis process ir sācies jau šajā grāmatā, taču 
minēto kultūras cilvēku dzīves skices un dzimtas 
likteņi ir faktoloģiski un emocionāli saistīti arī ar 
Latvijas vēstures traģiskajām lappusēm.

Grāmatā jaušamās gara asinsrites virziens ir 
vērtību un ideju virzība, jēgas vertikāles meklē-
šana notikušajā un notiekošajā. Tās spēks — emo-
cionalitāte, intelektuālā kapacitāte. Joga saka: 
cilvēka domām un uzskatiem nav pieejama pa-
tiesība, cilvēkam dota vienīgi spēja būt patiesam. 
Gundega Repše to spēj, dara, aicina uz to, ne vel-
ti tik kaislīgi vēršas pret meliem, liekulību, kon-
junktūru, politisku un ekonomisku izdevīgumu, 
kas nereti aizstājis godīgumu un atklātību. Tā ir šī 
dzīvinošā antiviela domu asinsritē, ko rakstniece 
tiecas nodot lasītājiem. Salīdzinājumi, konteksti 
rada dinamiku, pretrunu sastatījumu, dialogu ar 
lasītāju. Reizēm uzvar pārspīlēta subjektivitāte, 
taču autore arī atzīst, ka dažreiz lieto pārspīlēju-
mu kā metodi, apzināti ļaujoties provokācijai, lai 
noskaidrotu būtību.

Grāmata ir saturiski un stilistiski daudzveidī-
ga — situācijas, cilvēku tēlojumi, dabas skati; in-
triģējošs stāstījums, kas neļauj ielipt esejiskajos 
pārdomu brīžos vai sociāli prasīgajos vērtēju-
mos. Nereti apgalvojumi un turpat līdzās uzdots 
jautājums ir kā aizsprosts asinsritē, kas jāpārvar 
lasītājam. Stāstījumu dažādo plaši citējumi — in-
tervija ar Ilmāru Blumbergu, mammas atmiņu 
pieraksts. Te izpaužas arī Repšes prozas metode, 
kura paredz, ka lasītājam jāmeklē jēga pašam. 

Savā ziņā tas ir sāpīgs darbs — ar sirdsapziņas 
jautājumiem par pašas dzīves lappusēm, ar kon-
krētu cilvēku skarbajiem likteņiem uz vēstures 
moku rata. Ar Latvijas īstenības un kultūras dzī-
ves vērtējumu. Varam visā meklēt jēgu, nozīmi, 
mērķi un uzdevumu. Tas paver iespējas literatū-
ras pētniekiem rast jaunas sakarības — daiļrade 
un biogrāfija, fakts un tā mākslinieciska pārveide, 
bet, galvenais, lasītājam — tuvāk iepazīt rakstnie-
ces pasauli un Latvijas likteņgaitu pasaules kultū-
ras kontekstā. Suģestējoša, bet ne jauna Gundegas 
Repšes rakstītajam ir atziņa — vēsture pret mākslu 
ir bezspēcīga. Ê

Kardiogramma 
gada garumā

Anita Rožkalne



63

Aldis Pūtelis. Domas 
par latviešu mitoloģiju. 
Kā tika meklēts latviešu 
panteons. Zinātne, 
2019.

Agita Misāne (1965) 
ir filozofijas doktore, 
Rīgas Stradiņa 
universitātes 
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fakultātes vadošā 
pētniece. Zinātniskās 
intereses — ideju 
vēsture, reliģiju 
zinātne, socioloģijas 
teorija un vēsture.

recenzija

Folklorista Alda Pūteļa grāmata ir iespaidīgs 
izdevums tiklab apjoma, kā satura ziņā. Tajā ap-
lūkotas mīta un mitoloģijas teorijas, folklora kā 
mitoloģijas avots, ziņas par baltu mitoloģiju vēs-
tures dokumentos un latviešu pseidopanteona 
meklēšanu un veidošanu. Interesantākās un no-
zīmīgākās ir divas pēdējās grāmatas daļas, kurās 
skartie jautājumi autoru interesējuši ilgstoši. Tā-
pēc ir patiess prieks mūža gaitā briedinātos darba 
augļus ieraudzīt grāmatā.  

Tomēr nav viegli saprast grāmatas žanru, tas arī 
nav ticis skaidri definēts. Darbs neatbilst mono-
grāfijas formālajiem kritērijiem (recenzēšana, ap-
spriešana akadēmiskā institūcijā u. tml.), bet nav 
arī tematisku rakstu krājums, drīzāk kaut kas pa 
vidu starp abiem formātiem. Tādēļ nav skaidrs, 
ko īsti gaidīt — sistēmisku, fokusētu un visaptve-
rošu temata iztirzājumu vai atsevišķus rakstus 
par dažādiem latviešu mitoloģijas aspektiem. Ie-
spējams, žanra problēma izskaidro visai atšķirīgo 
atsevišķu jautājumu izgaismojumu. Piemēram, 
satura rādītājā solīts aplūkot «politisko mītu», 
taču par šo tēmu nav pateikts gandrīz nekas, ka-
mēr pseidopanteona rašanās ir aplūkota plašā 
tvērumā un vissīkākajās detaļās — te nu nebūtu 
nekā, ko piebilst vai iebilst, vienīgi ieteikt to iz-
lasīt ikvienam, kuru šis temats varētu interesēt. 

Darba sākumā autors sniedzis ieskatu mīta 
teorijas jautājumos. Tāds ir bijis vajadzīgs jau sen, 
jo daudzas publikācijas par atsevišķiem latviešu 
mitoloģijas jautājumiem šķita bezcerīgi iestrēgu-
šas padomju laika «mīta enciklopēdiju» līmenī, 
tas ir, pagājušā gadsimta 70. un 80. gados. Sen jau 
laiks pārmaiņām, un konspektīvs pārskats par 
mīta teorijām kopumā ir labs sākums. Ne visiem 
autora vērtējumiem gan varētu piekrist. Piemē-
ram, man nešķiet, ka ietekmīgais mīta pētnieks 
Brūss Linkolns ir Rolāna Barta darba turpinātājs 

(65. lpp.), taču strīdēties ar autoru grūti, jo šī in-
teresantā doma nav pietiekami detalizēti argu-
mentēta — kā izprast, kā autors pie tās nonācis? 
Šādas «ja reiz saki A, tad saki arī B» sajūtas lasīša-
nas gaitā radās ne reizi vien.

Liela grāmatas vērtība ir autora skatījums uz 
latviešu mitoloģiju plašākā — baltu — kontek-
stā, labi parādot gan kopsakarības, gan to, kā 19. 
gadsimtā, trūkstot autentiskiem latviešu mito-
loģijas izpētes avotiem un daudz aizgūstot no 
mazliet plašākajām ziņām par kaimiņu tautām, 
veidojās latviešu pseidopanteons. Tā radās apla-
mā «mūsu tēvu dievu» saime, kas no jaunlatvie-
šu laikiem ienākusi populārajos priekšstatos par 
latviešu mitoloģiju. Joprojām nākas sastapt cilvē-
kus ar pārliecību, ka senlatviešu dievi bija Pīkols, 
Potrimps un citi tēli, kurus tik kolorīti aprakstījis 
Andrejs Pumpurs savā dievu sapulces tēlojumā 
eposā Lāčplēsis. Patiesi iepriecina, ka, izsekojot vi-
sai sarežģītajām «palienēto dievību» gaitām lat-
viešu kultūras vēsturē, Aldis Pūtelis vienmēr pa-
liek korekts profesionālis, neieņemot to izsmējīgi 
atmaskojošo toni, kas kļuvis tik pierasts, rakstu-
rojot romantiskā nacionālisma laikmetā tapušos 
darbus par vēsturi, to skaitā par reliģiju vēsturi 
un mitoloģiju.

Autors labi parāda, kā mitoloģijas pētniecī-
ba un jo īpaši dažādu «dievu katalogu» un mi-
toloģijas apceru radīšana iekļaujas laikmeta gai-
sotnē un vēlmē nodrošināt savai tautai «derīgu 
vēsturi», visplašāko aizguvumu ceļā konstruējot 
zelta laikmetu un cildenas radniecības saites ar 
senām kultūrtautām. Kā rakstīja autora citētais 
vēsturnieks Jānis Krodzinieks: «Bet latviešiem 
neesot tiesības sev piesavināt šo prūšu-leišu mi-
toloģiju (..)! Man liekas, latviešiem tikpat tiesības 
turēt prūšu-leišu mitoloģiju par savu, cik tiesī-
bas vāciem ieskatīt Eddu teikas par savām.» (323. 
lpp.)

Visaplamāk būtu pārmest, ka folklorists nav 
uzrakstījis citādu, man tīkamāku grāmatu, vai-
rāk vai labāk atspoguļojot konkrētus tieši mani 
interesējošus jautājumus. To es nekādi negribē-
tu darīt. Šī grāmata ir ļoti vērtīgs darbs, kurā ar 
īpašu rūpību, precizitāti un detalizāciju skaidroti 
latviešu pseidopanteona rašanās apstākļi, ideo-
loģiskie mērķi un avoti. Nešaubos, ka tā kļūs par 
bieži lasītu pamattekstu, uz kuru atsauksimies 
vēl daudzus gadus. Pateicoties Alda Pūteļa vei-
kumam, šo tematu Latvijas kultūras vēsturē nu 
var atzīt par labi izpētītu. Tikai šķiet, ka grāmatas 
nosaukums, kas izlasāms uz vāka, ir viegli maldi-
nošs. Iespējamais lasītājs, pasūtot grāmatu bib-
liotēkā vai šķirstot to grāmatnīcā, varētu cerēt, ka 
iepazīs darbu par latviešu mitoloģiju, kaut ko te-
matiski līdzīgu, piemēram, Pētera Šmita klasiska-
jam sacerējumam. Bet tā nav! Grāmata ir lielāko-
ties par to, kā mēs pārpratām latviešu mitoloģiju 
un kāpēc. Apakšvirsraksts Kā tika meklēts latviešu 
panteons ir precīzāks, bet to ieraugām tikai titul-
lapā. Ê

Agita Misāne

Kā domāt 
par latviešu 
mitoloģiju?
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Leons Briedis. Vilcene 
un atraitnis. Dienas 
Grāmata, 2019.
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recenzija

Romāna galvenais varonis atrodas eksistenciā- 
lā krīzē pēc dzīves lielākās mīlestības — savas 
sievas — zaudējuma. Atbraucis pie draugiem uz 
Rumāniju, viņš dzērumā Karpatu kalnos atto-
pas viens, sāk askētisku dzīvi pamestā mednieku 
būdā, pārtiek no pusjēlām zivīm, ogām un mada-
ru tējas, klaiņo, sarunājas ar vilceni mežalaņķīti 
un praktizē detalizētu savas dzīves atcerēšanos 
no bērnības līdz tagadnei. 

Reāli dzīves notikumi, mīlestība, atmiņas, da-
žādu kultūru mīti, fantāzija un intelektuāla re-
fleksija par cilvēka dabu romānā pārliecinoši sa-
kausēti viengabalainā tekstā. Vēstījumam piemīt 
vitāls ritms, romāna lasīšanu padarot par sevī ie-
velkošu, aizraujošu procesu. To var saukt par pār-
tapšanas, bet tikpat labi par atdzimšanas romā-
nu, kurā nav vietas nedz didaktikai, nedz vecuma 
diktētiem nosacījumiem.

Grāmatas atvēršanas pasākumā autors aplieci-
nāja to, ko pirms viņa teikuši arī citi, — viss romā-
nā aprakstītais esot izdomāts un vienlaikus tīra 
patiesība. Atraitnis, visticamāk, ir Leona Brieža 
alter ego, un varoņa atmiņām ir autora dzīves pie-
redzes svars. Intervijā Latvijas Radio viņš atgā-
dina par hrestomātisko Gistava Flobēra izteiku, 
atbildot uz jautājumu, kas ir Bovarī kundze: «Bo-
varī kundze esmu es.» 

Darbība notiek kalnu mežā, vienlaikus — Lat-
vijā, Moldovā, Rumānijā, Portugālē un citur da-
žādos varoņa dzīves periodos. Grāmatas sākumā 
lasāms programmatisks Karlīnas tantes pasaules 
redzējums. «Saki, Karlīnīt, kas ir dvēsele?» vaicā 
galvenais varonis puikas vecumā. «Tas ir vasars-
raibumiņš uz tava deguna,» atbild Karlīnas tante. 
«Traucē, tik bez tā nevar iztikt nedz ļaudis, nedz 
lopi, nedz puķes, nedz koki, nedz ūdeņi, nedz 
zvaigznes... Saule un mēness arī ne. Neviens un 
nemūžam.» Tā ir latvju dainās balstīta zināšana 
par pasaules uzbūvi kā sīku šūpulīšu pilnu Mā-
ras istabiņu, kurā, vienu kustinot, visi līdzi līgojas.

Romānā šūpojas laiks un telpa — pat dažās grā-
matas lappusēs bērnības atmiņas literāri dabiski 
ielīgojas notikumos dzīves briedumā. Atteikšanās 

no lineāra vēstījuma ļauj autoram veidot dina-
misku naratīvu, spēlēties ar telplaiku. Un pierādot 
valodas spēju rādīt, ka pasaule ir integrāla, daudz-
dimensionāla. Ar daudzveidīgu mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļu arsenālu (te jāpiemin arī dzej-
nieka cienīga latvisku vārdu jaunrade) autors pa-
nāk pārliecinošu vienlaicīguma efektu — varoņa 
klaiņošana mežā un pagātnes notikumi, refleksija 
par savu status quo, izmisums un laime, reiz satik-
tie cilvēki —, viss notiek šeit un tagad romānā un 
lasītāja iztēlē lasīšanas brīdī. Teksts lielā mērā ir 
arī cilvēka apziņas darbības visdažādāko iespēju 
manifestācija. Leons Briedis radio intervijā atzīst, 
ka «romānu uzrakstījis kā nomoda sapni, un tas 
ir sapnis nomodā, kurā īstenība savijas ar ireālo».

Klīšana un sevis atcerēšanās mežā, kas pasau-
les tautu mītos un leģendās mēdz būt gan die-
vu, gan dēmonu apdzīvots un kurā var piedzīvot 
gan bojāeju, gan apskaidrību, simbolizē atraitņa 
atrašanos robežsituācijā attiecībās ar sevi. Mežs 
romānā ir gan alegoriska īstenība, gan cilvēka ap-
ziņas simbols, gan pavisam reāls biotops. Vīrie-
tis pievērš pastiprinātu uzmanību augiem, dzīv-
niekiem un putniem, restaurējot savu traģēdijas 
sadragāto patību caur to nozīmes un klātesamī-
bas (mūsu dzīvēs) jēgu. Atraitnis ir mežā, un at-
miņu mežs ir viņā. Floras un faunas rūpīgie ap-
raksti ir Leona Brieža dziesma dzīvībai un Zemei, 
kas man šķiet ievērības vērta mūsdienu pasaules 
ekoloģiskā stāvokļa bēdīgo prognožu kontekstā. 
Romāna noslēgumā varonis atgriežas mežā pie 
vilcenes un zirgupuiša cīruļa. Atraitnis ir tas pats, 
tomēr jau cits, zaudējuma pārvarēšanā un sevis 
apzināšanās praksē pārtapis cilvēks.

Vilks kā cilts sencis raksturīgs Eiropas un Zie-
meļamerikas tautu mītiem. Indoeiropiešu mītos 
pastāv priekšstats, ka smagi nogrēkojies cilvēks 
kļūst par vilku un tam ir saistība ar mirušo valstī-
bu. Mežalaņķīte iemieso līdzsvaru starp teiksmu 
un realitāti, mirušo sievu un viņas dzīvošanu at-
raitņa atmiņās un sapņos.

Romānā netrūkst arī padomju okupācijas lai-
ka un mūsdienu sociālpolitisko, skaudro reāliju, 
piemēram, grūtību Latvijā saņemt paliatīvo ap-
rūpi, cilvēku krāpšanos, darba gaitu un «uzme-
šanu» biznesā. Triviālie dzīves aspekti romānā 
pārsvarā atainoti viegli, ar īsiem, izteiksmīgiem 
dialogiem. Dzīves sakrālais un profānais atspo-
guļots ar bagātīgu, izsmalcinātu, kad nepiecie-
šams, arī raupju leksiku, savukārt attiecības ar 
sievietēm autors apraksta ar nerātnajām dainām 
raksturīgo meņģēšanās humoru, bet sevi — ar 
cienījamu vīrišķīgu distanci un pašironiju. 

Vilcene un atraitnis atgādina maģiskā reālisma 
darbus, kuros ar maģiskajiem elementiem izprat-
ne par realitāti lasītāja apziņā tiek paspilgtināta 
un paplašināta. Mūsdienās nereti tiek piemirsta 
patiesība, ka vienīgi liels autora talants apvieno-
jumā ar augsta līmeņa profesionalitāti spēj radīt 
jaudīgu mākslas darbu. Leona Brieža romāns ir 
tam pierādījums. Ê

Liāna Langa
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recenzija

Man nav neviena slikta vārda, ko pateikt par 
Jāņa Rokpeļņa jaunāko krājumu Tīmeklītis. Varētu 
slavēt, bet šķiet muļķīgi — it kā kāds tev personīgi 
būtu rakstījis ziņu, bet tu viņam pretī: «Cik atjau-
tīgi tu šeit esi savienojis gaisīgi romantiskus tē-
lus un pazemināto leksiku!» Tīmeklītis ir krājums, 
kurā atrodam tos formas un satura elementus, 
kurus esam raduši uzskatīt par Rokpeļņa poē-
tikai raksturīgiem. Tajā pašā laikā grāmatā nav 
nekā tāda, kas radītu atkārtojuma, ražošanas ie-
spaidu. Lasot šos tekstus, šķiet, ka meistara roka 
tagad ir tā ievingrināta, viņa darbiem tāda aura 
un vārdam tāds statuss, ka katra skice ir mazs 
šedevrs. No Rokpeļņa paša sacītā gan mums zi-
nāms, ka radīšana nenotiek viegli, krājumā iekļu-
vušie teksti ir tikai neliela daļa no uzrakstītā — 
lielākā daļa tiek atmesta.

Vienkārši apjūsmot Rokpeļņa dzejas stilistiku 
pašlaik šķiet neiederīgi arī tāpēc, ka viens no pē-
dējā laika aktuālajiem jautājumiem bijis par Rok-
peļņa sadarbību ar VDK. Neapšaubāmi ir cilvēki, 
kuri uzskata, ka šis biogrāfijas fakts maina to, kā 
uzlūkojama Rokpeļņa māksla. Ja meklējam Tī-
meklīša rindās atsauces uz šiem notikumiem un ar 
tiem saistītajiem pārdzīvojumiem, tieši tās izlasīt 
nevaram, taču varam nojaust un spriest pēc in-
tervijās sacītā. Taču par kopējo liriskā varoņa 
pašsajūtu dzejoļi pasaka daudz. 

Ciklā Čūsku midzenī liriskā varoņa izjūtas 
raksturo, piemēram, tādi izteikumi kā «ne sūda 
no labsajūtām» (17. lpp.), «guļ manī līķis un ne-
satrūd» (20. lpp.), «neciešu savu žokejnīcu» (21. 
lpp.), «zīdainis panāca un trieca pa zobiem» (26. 
lpp.), «auksti man auksti aizsaules stari dursta kā 
lāstekas tumši un gari» (27. lpp.). Tikai beigās — 
«galva brīva kā gaisa baloniņš», kad to atbrīvojis 
bendes cirvja cirtiens (29. lpp.).

Esmu no tiem cilvēkiem, kuru viedokli par 
Rokpeļņa dzeju ziņa par sadarbību ar VDK ne-
kādi neietekmēja. Iespējams, tādēļ, ka šķita — 
spēkā ir dažādi attaisnojoši apstākļi — un Rok-
pelnis savos dzejoļos nekad nav šķitis liekulīgs. 
Taču, iespējams, arī tādēļ, ka pārstāvu paaudzi, 

kuru VDK represijas neskāra personīgi, tāpēc uz 
šiem notikumiem nevaru lūkoties citādi kā vien 
no malas, vērojot tos kā cilvēcisku centienu un 
kaislību drāmu, kas risinājusies pasaulē ar ab-
surdiem un netaisnīgiem spēles noteikumiem. 
Pārlasot Rokpeļņa mantojumu ar piekasīgu aci, 
drīzāk sāku nīst liriskā varoņa attieksmi pret sie-
vietēm un dažus piedauzīgus «juvenili femīnus» 
tēlus (tādus kā spilgtā un atmiņā paliekošā zvaig-
žņotās debess interpretācija — «novelk biksītes 
zvaigznes»1). Šie jaunatrastie iebildumi šķiet ap-
liecinājums tam, kā laikmeta aktuālie tikumi un 
vērtību sistēmas iespaido uztveri, jo senāk šādi 
elementi acīs nedūrās, šķita normāli. Tīmeklī-
tī Rokpelnis dāmas piemin, bet drīzāk atvado-
ties («reibums no beibēm mani pametīs drīz», 67. 
lpp.), un nav, par ko apvainoties.

Krājuma vākus māksliniece Dita Pence veido-
jusi kā mobilā telefona futrāli — to, kas līdzīgs 
piezīmju blociņa vāciņiem. Nosaukums Tīmeklītis 
un dizainā izmantotais Google Android ziņu kopī-
gošanas simbols liek domāt, ka tīmeklīša tēls grā-
matā būs saistīts ar komunikācijas tehnoloģijām, 
kas savieno cilvēkus tīklos — galu galā, Rokpel-
nis romānā Virtuālais Fausts savulaik jau rakstījis 
par internetu. Tomēr vārda «tīmeklis» konotāci-
jas netiek izmantotas. Tīmeklītis ir dabas tēls — 
smalkais, trauslais, mazliet lipīgais zirnekļa aus-
tais pavediens, kas, vēja nests, lidinās gaisā. Kādā 
intervijā Rokpelnis skaidro: «Tas ir kaut kas, kas 
tur pie dzīves, kas tur pie dzīvības. (..) Māksla ir 
grūta un ārkārtīgi jūtīga, acumirklī tur var kaut 
ko pazaudēt, tāpēc tīmeklītis palīdz to noturēt.»

Ar moderno komunikāciju pantus saista ziņu 
lakoniskums un vēstījuma privātais, pašdoku-
mentējošais raksturs. Šajā «mikroblogošanas 
vietnē» Rokpelnis publicē rezignētas, reizē dziļi 
nopietnas, skumjas un ironiskas ziņas par savām 
izjūtām, ļoti reti komentējot sabiedriski nozīmī-
gas tēmas. Dienas kārtībā toties ir eksistenciāli 
un metafiziski jautājumi (visupirms — gatavoša-
nās nāvei), bet bieži lietotā pirmās personas vēs-
tījuma forma un, iespējams, arī grāmatas šaurais 
iekārtojums pastiprina iespaidu, ka te nav vis-
pārinājuma, tikai rakstnieka privāts un vientuļš 
ceļš.

Visbeidzot, ir neiespējami nejūsmot par Rok-
peļņa stilu. Tīmeklītis ir oda lakoniskai izteiksmei 
dzejā, turklāt dzejnieks, kā ierasts, izmanto at-
skaņas un ritmu, sacer kalambūrus, bet it nekas 
šeit neizskatās sarīmēts. Nav ticams, ka tik daudz 
reižu viens cilvēks var atrast īstos vārdus — tur 
noteikti ir kāds blats vai korupcija. Ê

Virsrakstam izmantotas Jāņa Rokpeļņa dzejas 
rindas no jaunā krājuma Tīmeklītis

1 J. Rokpelnis. Līme. Rīga: Liesma, 1991. 75. lpp.
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recenzija

Latviešu valodā izdotā franču kibernētiķa un 
mākslinieka Bernāra Sordē grāmata ir meditācija 
par mūsdienu anēmijas saknēm un sekām. Sor-
dē uzskata, ka ir jāmaina dominējošais priekšstats 
par valdošo subjektu — cilvēku — kā būtībā paš-
pietiekamu, individuālistisku, egoistisku būtni. 
Cilvēks rodas nevis sevī, bet caur otru, ir vienmēr 
saistīts ar to. Antropologi jau izsenis norāda uz 
sabiedrībām, kurās sociālie pieņēmumi par per-
sonas uzbūvi ir plūstoši un izplūduši — ikviens 
no mums ir tikai rezultāts tam sociālo attiecību 
kopumam, kas mūs ieskauj. Sordē cenšas iet tālāk, 
norādot uz cilvēka iekļaušanos dabā — nepiecie-
šamību sekot tās ritmam. 

Šis solis sasaucas ar vairāku zinātnieku pasludi-
nāto antropocēnu — jaunu ģeoloģisku laikmetu, 
kurā cilvēka aktivitāte skar katru apkārtējās vides 
molekulu, un nepieciešamību novērst katastrofā-
lās klimata pārmaiņas. Sordē iecerētais subjekts ir 
pārteritoriāls, universāls un atvērts «bezgalīgai ci-
tādībai». Nav šaubu, ka šis sentiments ir izplatīts 
izglītotu, sociāli mobilu ļaužu aprindās. Tomēr, kā 
norādu tālāk, tā, manuprāt, nav atbilde uz aktuāla-
jiem politiskajiem izaicinājumiem. 

Sordē veic intriģējošu manevru: viņš izceļ mig-
rantu kā esošās sistēmas noteicošo upuri, vienlai-
kus to pozicionējot kā nākotnes struktūru būtisku 
sastāvdaļu. Autors tic, ka «viņu [migrantu] misija 
ir veidot citu pasauli», viņu pagātne ir cilvēces pa-
gātne un savos nelabvēlīgajos likteņos tie vēstī vi-
sas sabiedrības nākotni. Uz paradoksālo subjektu 
— migrants vai bēglis — jau norādīja Hanna Ārente 
pēc Otrā pasaules kara, kā arī Džordžo Agambens, 
uz kuru atsaucas Sordē. Manuprāt, šis produktī-
vais virziens tomēr pieprasa svaigu skatījumu. Lai 
šo subjekta pozīciju padarītu patiesi pilnvērtīgu, 
iespējams, to nepieciešams vispārināt. 

Zviedru profesors Čārlzs Vulfsons (Charles Woolf-
son) runā par austeriātu (austeriat) — cilvēku grupu, 
kuri ir spiesti migrēt savas valsts publisko finanšu 
pārvaldības dēļ. Pie šīs kategorijas neapšaubāmi 
pieder arī liela daļa Latvijas iedzīvotāju, kuri pa-
meta valsti «taupības politikas» dēļ. Austrumeiro-

pa, Ziemeļāfrika, kā arī vairākas citas pasaules val-
stis ir strukturāli ekvivalentās pozīcijās. Cilvēku 
eksports ir neizbēgamas sekas fundamentāli iero-
bežotai publiskā sektora finanšu kapacitātei. Tur-
klāt migranta subjekta pozīciju var vispārināt vēl 
plašāk: vai tie, kas paliek savās vietās, arī neieman-
to šī subjekta īpašības — nenoteiktību, ticības zu-
dumu un sociālo saišu sairumu? Varbūt migrantu 
raksturo ne tik daudz teritoriāla transformācija, cik 
totāla iekšējās un ārējās dispozīcijas maiņa? Kādas 
politiskās sekas būtu šādam skatījumam? 

Piekrītu Sordē diagnozei jautājumā par politis-
kās vides problēmām: impēriju ambīcijas, autori-
tārisma uzplaukums, fundamentālisma izplatīša-
nās un monokultūras (vienveidīgas domāšanas) 
krīze. Tomēr neesmu pārliecināts, vai viņš piedāvā 
korektu redzējumu attiecībā uz nepieciešamajiem 
risinājumiem. Autors atklāti ierakstās kristietības 
intelektuālajā tradīcijā, kas uzsver universālismu 
un zināma veida ideju globalizāciju. Sordē aicina 
atbalstīt kosmopolītismu, sakot «nē» nacionālis-
mam; novērst nevienlīdzību, uzsverot solidari-
tāti un autonomiju; veidot Pasaules universitāti 
un Pasaules lauksaimniecības politiku. Kopumā 
idejas ir patīkamas, un, iespējams, nav produktī-
vi pieprasīt, lai autors apraksta praktiskus soļus 
ceļā uz to īstenošanu, tomēr — kā šos cēlos mēr-
ķus sasniegt? Vai tie paredz Pasaules valdību? Vai 
arī pašregulējošu vietēju pārvaldību? Sordē bieži 
piemin finanšu hegemoniju (tēma, kas vēsturiski 
ir cieši saistīta ar kristietības rašanos, lai gan au-
tors izvēlas šo asociāciju neparādīt), taču lasītājs 
grāmatā neatradīs idejas par to, kā mainīt naudas 
rašanos un apriti, sekmēt tās likvidāciju. 

Ļoti iespējams, Sordē nemaz nevēlas sniegt 
praktiskus padomus, aicinot uz vispārēju koncep-
tuālu skatījuma maiņu. Tomēr ir svarīgi norādīt, 
ka tieši «dzīves formu universalizēšana», «jauna 
izpratne par robežām» un atvērtība migrācijai ir 
perspektīvas, kas iedveš raizes vairumam iedzīvo-
tāju. Materiāli spiedīgie apstākļi, parādu verdzība, 
slikta veselības aprūpe ir tieši šķēršļi spējai iztēlo-
ties tādu pasauli, kas ir radikāli atvērta visam un 
visiem. Iespēja sasniegt jaunu apziņas formu bieži 
vien izrādās privilēģija, kam piekļūt var tikai daži. 
Pārējie turpina cīnīties par izdzīvošanu. Tie mek-
lē ne tikai materiālu, bet arī garīgu drošību, kas 
tiek rasta esošajās robežās — gan fiziskajās, gan arī 
konceptuālajās. Spiediens no tām atteikties var iz-
rādīties politiski ačgārns solis. 

Tas, ka Sordē darbi tiek lasīti un popularizē-
ti Latvijā, ir vērā ņemami, jo savā ziņā viņš aici-
na uz tādu kā transcendentālu komunismu: uz to 
nepārprotami norāda idejas par piederību pasau-
les enerģijas tīklam un atteikšanos no tiesībām uz 
privātīpašumu un centieni pārvarēt esošās politis-
kās kategorijas. Vai tas nozīmē, ka cilvēki — iespē-
jams, neverbālā, intuitīvas izjūtas līmenī — nebūt 
nav negatīvi noskaņoti pret vienlīdzīgāku sabied-
rību, taisnīgāku bagātības pārdali un līdzjūtīgāku 
sociālo politiku? Ê

Andris Šuvajevs
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Paturot prātā to, ka bija nepieciešams vesels 
ceturtdaļgadsimts pēc neatkarības atgūšanas, 
lai uzņemtu pirmo pilnmetrāžas mākslas filmu 
par deportācijām, arīdzan neaizmirstot Gunde-
gas Repšes skarbos (un pamatotos!) izteikumus 
par ačgārno vai tīši kropļoto kultūrpolitiku, šķiet, 
nevajadzētu rasties jautājumiem par pēdējā laikā 
vērojamo vēstures romānu žanra kvantitatīvu un 
kvalitatīvu uzplaukumu, kur nu vēl par tā nepie-
ciešamību latviešu literatūrā.

Vēsturnieces Ineses Dreimanes vārds plašā-
kam lasītāju lokam varētu saistīties ar populāra-
jai romānu sērijai Mēs. Latvija, XX gadsimts adre-
sēto kritiku, taču uzskatīt autores debiju prozā 
par atbildes soli vai īpatnu opozīciju iepriekšējos 
gados publicētajiem žanra darbiem būtu rupja 
maldīšanās.

Jau romāna pirmajos teikumos virmo savrups, 
mazliet ass un skaldošs stils, dzīves nobružāta un 
skarba intonācija jeb, kā pati autore to vienuviet 
definē, «apsūdzības raksts». Vēstule ar pielikumu ir 
atbilde uz jautājumu, kādēļ latviešu tautai tieši 
padomju okupācija ir daudzkārt sāpīgāks jautā-
jums par jebkuru citu. Tajā rādīta tā sauktā zudu-
sī paaudze — cilvēki, kuru jaunība aizritēja kara 
un pēckara gados ar apdullinošu atziņu, ka mūža 
lielākā daļa var paiet ieslodzījumā un represijās. 
Varas maiņa, dzīve «no okupācijas uz okupāciju», 
vācbaltu jautājums, pakāpeniska cilvēka sadzīves 
un kultūras vērtību degradācija (jo pat «grāmatu 
veikalos piedāvātais der labi ja ietinamajam pa-
pīram» (160)), došanās uz iezīmētām vai neiezī-
mētām laikabiedru kapavietām «bez puķēm, tikai 
ar kabatā savilktu dūri» (108), riebums, kas vēs-
turiski izveidojies pret krievu valodu — tas viss 
kulminējas enerģētiski uzlādētā nicinājumā, kurš 
līdztekus nelaimīgai mīlestībai veido darba ko-
dolu. Patiesi — no lasītāja tiek prasīta izturība, jo 
darbu caurauž ne tikai tumša vēsture, bet arī dzē-

līgs atgādinājums, ka ar pārliecību «cerība mirst 
pēdējā» var dzīvot «vismaz līdz brīdim, kad cerī-
ba pārtop striķī».

Autore iecirtīgi pretstata savus ideālus viedok-
ļiem, kuri joprojām pastāv 21. gadsimtā. Proti, 
pārliecībai, ka traģisko vēsturi vajag aizmirst, un 
tai līdzās pastāvošajai gaudenajai «veco labo lai-
ku» idealizācijai. Kliedēti arī stereotipi par «svēt-
ku sajūtu» nacistu ienākšanas laikā. («Man bija 
vienalga, vai vācieši ir atbrīvotāji vai iekarotāji. 
Ātrāka visas padomijas ieņemšana bija vienīgā 
iespēja dabūt atkal uz mājām visus mūsu cilvē-
kus: arestētos, izsūtītos, kara sākumā līdzi aiz-
rautos.» (93)) Gluži tāpat apgāzts priekšstats par 
«galvaspilsētas atbrīvošanu». («Dažkārt dzird ru-
nājam, ka Rīga ieņemta pēc sīvām ielu kaujām. 
Savādi, es neko tādu nemanīju.» (138)) Tātad au-
tores balsī neizbēgami «runā» arī vēsturniece, 
taču Dreimanei izdodas izvairīties no liekas vai 
nospiedoši uzkrītošas moralizēšanas.

Izvēle konstruēt romāna vēstījumu sarunas 
formā (gandrīz vai grēksūdze psihoterapeita ka-
binetā — koķetērija ar literatūras vēsturē bieži sa-
stopamu paņēmienu!) izskaidro pārāk familiāro 
un vietumis triviāli klišejisko izteiksmi un sekmī-
go izvairīšanos no mēģinājuma imitēt «vēsturiski 
precīzu» valodu (starp citu, veiksmīgi apiets arī 
detalizēts vides tēlojums), turklāt dialogā nema-
nāmi tiek iesaistīts un izprovocēts arī pats lasītājs. 
(«Staļins, kuru simti un tūkstoši būtu gribēju-
ši redzēt uzsēdinātu uz mieta, vienkārši nomira. 
Tev arī bija tāda kā vilšanās sajūta?» (190))

Rakstniece tiecas konstruktīvi parādīt, kādēļ 
laikmeta griežos indivīds sadarbojas ar vienu 
vai otru varu — dziļi personīgas atriebības kāres 
vadīts vai gluži vienkārši nespējīgs noraudzīties 
uz dzelžaino netaisnību. Nesen līdzīgā veidā če-
kas kabinetu un pagrabu mutuļos ļāva ielūkoties 
Inga Ābele lieliskajā romānā Duna (2017), taču 
Dreimane sniedz vispamatīgāko ieskatu cilvēka 
«apstrādāšanas» mehānikā, atmetot lieku samāk-
slotību vai krāsu sabiezināšanu: «Mūsu vēsture ir 
pietiekami smaga un draņķīga arī bez pārspīlēju-
miem.»1 Romāns plašākā nozīmē atspoguļo pus-
gadsimta garumā paranojas žņaugos eksistējušo 
latviešu dzīvesziņu — centienus atmiņas piefik-
sēt, saglabāt vai nodot tālāk; stāstīt un rakstīt, lai 
nekas netiktu aizmirsts.

Vēstule ar pielikumu ir būtisks un alternatīvs pie-
nesums šobrīd bieži apspriestajiem vēstures ro-
māniem, turklāt darbs no kompozīcijas viedokļa 
ir nevainojami un rūpīgi veidots, salīdzinoši ne-
lielā apjomā spējot aptvert plašu tematisko loku. 
Fināla «pielikumā» pavīdošais sirsnīgi naivais un 
vienlaikus traģisma pilnais retoriskais jautājums 
— «kāpēc tā toreiz viss notika?» — kļūst par aici-
nājumu nevairīties no savas pagātnes izzināšanas, 
lai cik tas būtu sāpīgs vai nepatīkams process. Ê

1 Dreimane. Tad labāk iet mežā. Sestdiena, 24.—30. 
maijs, 2019. 34.—38. lpp.
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Ingas Gailes Piena ceļš, Lauras Vinogrado-
vas Izelpas, Janas Egles Svešie, Gunas Rozes Sa-
dur-sme, Sandras Vensko Adele — jaunākā latvie-
šu proza — romāni un stāstu krājumi un stāstu 
krājumi kā romāni. Katrā no tiem centrālā ass — 
sieviete, viņas ķermenis, domas, lomas, pasau-
les izpratne, traumatiskā pieredze. Un sajūta, ka 
viss slikti. Pārsimt gadu laikā iegājies, ka labākā 
latviešu literatūra ir par to, ka viss ir slikti. 

Jau kopš Mērnieku laikiem sieviete latviešu li-
teratūrā tiek tēlota vai nu neganta, melīga, slin-
ka un tiek sodīta — no pasaules vai dievu gri-
bas —, vai arī ir tik šķīsta un nevarīgi skaista, 
ka vīrietis vai liktenis, vai likteņa atvests vīrie-
tis to iemin dubļos un iznīcina, vai arī viņa pati 
sajūk prātā un padara sev galu. Un tā tas ir ne 
tikai vīriešu rakstītajos prozas tekstos. Aspazi-
jas gaišās mīlētājas tiek pieviltas un pazemotas 
un burtiski zaudē tiesības, pēc kurām tad cīnās, 
cenšoties sabiedrībai pierādīt, ka sieviete arī ir 
cilvēks. «Sievietes laime» augstajā literatūrā nav 
bieži sastopama parādība, bet romantiskā ro-
māna žanra literārais kanons ir tik paredzams, 
ka par to nav vērts pat diskutēt — beigām jābūt 
laimīgām, jo kāda gan cita iemesla dēļ gribē-
tos lasīt izklaides literatūru? Tomēr Adele saka: 
«Sapņoju par tīru plānvidu, smaržīgiem cepu-
miem šķīvī, baltām rozēm vāzē…» (Adele, 13. 
lpp.) Viņa mācās no «mierlaiku» žurnāliem un 

vecāsmammas dažām — vairāk nejaušām nekā 
plānotām un pārdomātām — uzvedības pamācī-
bām. Un vēl Adele mācās no pasaules — no pie-
ņēmumiem par to, kas ir labi, pareizi, sievietei 
piedienīgi. Viņa meklē savu atbilstību sievietes 
sociālajai lomai. Un reizēm arī izliekas par to, 
kas nebūt nav. 

Sandras Vensko Adele un Gunas Rozes Sadur-
sme — ar dažu nedēļu atstatumu izlasītas grāma-
tas, kas savienojas vienā vēstījumā. Noteikti ne 
izklaides literatūra, un ne jau tikai dažādi inter-
pretējamo beigu dēļ. Darbības vieta — Kurzeme; 
centrālie tēli — dažādu vecumu un sociālo stā-
vokļu pārstāves sievietes un meitenes. Vīrieši 
vai nu pazuduši bez pēdām, vai vardarbīgi un 
tukši, vai margināli pielūdzēji un laulības pie-
vīlēji, izņemot tikai dažus «pozitīvos», kas tik 
pareizi un šķīsti, ka gandrīz vai kļūst neticami. 
Romāns, ko veido noslēgtām novelēm pielīdzi-
nāmas nodaļas, un stāsti, kas, savstarpēji sasais-
tīti, veido romānu. 

Viegli vizualizēt abu grāmatu laiktelpu un at-
pazīt tēlotos tipāžus. Gunai Rozei tā ir sieviete 
«pēc trīsdesmit», kurai kādreiz uzdāvināta bro-
kastu kafijas krūze ar Gustava Klimta darbu re-
produkciju uz sāna, kura ezotēriķu izteikas sauc 
par gvelšanu, bet tik un tā patur prātā salkanas 
frāzes un, lai atbilstu laikmeta garam un modei, 
piesauc dakteri Pēteri Kļavu, bet, ja nu tas arī 
šķistu pārāk ezotēriski, iespēlē arī kādu ironis-
kāku Egīla Zirņa citējumu no Dienas. Izglītota, 
izskatīga, gana pašpārliecināta sieviete — precē-
jusies, ar bērnu vai pat vairākiem. Krāpj vīru vai 
tiek krāpta un noteikti kādu vērtē un nosoda. 
Gunas Rozes tēlotās trīsdesmitgadnieces šķiet 
nedaudz par vecu savā pasaulsuzskatā, bet pa-
audzi vecākās sievietes — par jaunu — gan valo-
dā, gan izteiksmē, gan uzvedībā. 

Sandra Vensko stāsta vienas sievietes stāstu: 
pieaugšanu no mazas meitenes līdz psihotera-
peita praksē savu dzīvi saglābt mēģinošai, gan-
drīz pusmūžā nonākušai sievietei, ko no pilnī-
gas sevis pazudināšanas burtiski izglābj Deus ex 
machina — vīrietis un baznīca. Traumatiskā bēr-
nība, kas psihoterapijas seansos tiek vilkta gais-
mā pa dzīsliņai vien, ne mazāk traumatiskā ta-
gadnes ikdiena, un tad pēkšņi — tikai tici, un tev 
tiks dots. Iespējams, šāda cerība latviešu «viss 
slikti» literatūras lasītājiem ir nepieciešama, bet 
vai mākslinieciski pilnībā pamatota un notica-
ma? Romāns burtiski salūst divās daļās. «Labā 
iznākuma» piedāvājums lasāms arī Rozes stāstu 
krājumā, lai arī ar atvērto beigu dažādajām ie-
spējamībām.

Guna Roze kādu no varonēm raksturo šādi: 
«Viņa pat nav bijusi Sibīrijā, un neviens no viņas 
ģimenes nav bijis.» (Sadursme, 55. lpp.) Šis tei-
kums pasaka ļoti daudz! Rozes tēlotajām sievie-
tēm nav tās smagās «tēvu grēku» pieredzes, kas 
ilgst vēl trīs un četras paaudzes, jo karš, izsūtī-
jums, okupācija joprojām nav beigusies – par to 
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runā Jana Egle romānā Svešie, tas caurvij San-
dras Vensko romānu Adele. «Roze [Adeles mei-
ta], kad bija maza, tik ļoti līdzinājās manai mam-
mai. Katrīna [Adeles māte] bija dzimusi Sibīrijā, 
Hanna [Adeles vecmāmiņa] pārdzīvoja katru sī-
kāko neveiksmi, piedeva katru kļūdu. Katrīna 
nepiedeva nevienam. Mana māte plosījās savās 
sāpēs, līdz kaunā nomira. Roze nes visu mūsu 
gēnus un turpina meklēt atbildes.» (Adele, 131. 
lpp.) Ja tēvi ar visiem saviem esošajiem vai kā-
das varas tiem uzliktajiem grēkiem ir zuduši vai 
pat nekad nav bijuši zināmi, viņu radīto nākamo 
paaudžu nolemtība ir neizbēgama.

Un Vensko to parāda sāpīgi izcili — psihote-
rapeitiskajos seansos apziņas un atmiņu plūs-
mas fiksācija palēnina lasīšanas tempu, jo teksta 
struktūra ir neviendabīga un domas sazarotas, 
bet tas attaisnojas iegūtajā ticamībā un iespē-
jā identificēties, lai arī, pasarg dievs, no šādas 
pieredzes. Adeles pasaule ir deformēta. Viņa 
nav pazinusi ne savu tēvu, ne vectētiņus. Patēvs 
vienkārši pazūd no viņas dzīves. Vīrieša klāt-
neesamība ir viens no Adeles nedrošības, nepār-
liecinātības, nespējas par sevi pastāvēt iemes-
liem. Vensko precīzi ataino, ka šāda deformācija 
notiek arī ar vīrieti, ja viņa dzīvē nav sievietes 
klātbūtnes — Adeles vīrs Marks ir uzaudzis prak-
tiski bez mātes, tādēļ viņam nav priekšstata par 
sievietes pasauli.

Rozes tēlotās sievietes ir ar «vieglāku likte-
ni» — ar darbu, kas rokas pārlieku nesmērē, ar 
izglītību, ar sociālo stāvokli, ģimeni — kas kaiš, 
dzīvo tik nost. Bet kaiš gan. Abu romānu (Rozes 
krājums veido vienotu veselumu) sievietes vie-
no bads. Vensko precīzi tēlo fizisko badu, to, cik 
dziļi atmiņā iespiežas ēdiena trūkums vai vien-
muļā pārtika, un katra atkāpe no ikdienišķā jau 
ir kā notikums, arī smagākie pāridarījumi tiek 
atklāti savā ziņā tieši līdzās viesību kārumiem 
un tortes sviesta rozēm. Vienā no Rozes stās-
tiem puisēns veikalā nozog kartupeli, ko māte 
vēlāk uzcep, kartupeļa šķēles kārtojot astot-
nieka formā – kā dzimšanas dienas kliņģeri, jo 
nekā labāka nav. 

Vēl lielāks par fizisko ir emocionālais bads: 
«Viņa bija lasījusi, ka katrai dzīvai būtnei dienā 
vajag vismaz trīsdesmit citas dzīvas būtnes fizis-
ku pieskārienu. Tāpēc vīrieši sarokojas vai uzsit 
pa plecu; tāpēc vientuļnieki tur mājdzīvniekus, 
bet tie glaužas saimniekam pie kājām. Kas nav 
radis mīļuma, tas sit vai atļauj, lai sit, — arī sitieni 
skaitoties.» (Sadursme, 28. lpp.) Vensko romānā 
Adele pieredz gan to, ka sit viņai tuvus un no-
zīmīgus cilvēkus, gan to, ka fiziskā un emocio-
nālā vardarbība vēršas pret viņu pašu. Rozes tē-
lotās sievietes piekopj emocionālo teroru — gan 
deformētā seksuālas piesaistes izpausmē pret 
pieaugušo dēlu, gan laulības pārkāpšanā, gan 
ļaunās domās un slikta vēlējumos pašiem tu-
vākajiem. Arī vienaldzība var tikt uzskatīta par 
emocionālās vardarbības paveidu.

Interesanti, kā abos tekstos sievietes meklē 
palīdzību — ne tikai pie draudzenēm, bet arī pie 
psihoterapeita. Autores piedāvā atšķirīgu skatī-
jumu un risinājumu šādiem atbalsta meklēju-
miem. 

Vēl dažas piezīmes. Vensko ievij tekstā kur-
zemniekiem pašsaprotamus, vidzemniekiem 
mazzināmus vārdus (tītarenes, spannis u. c.) un 
metaforas, piemēram, «kuģi, kravas maizi pie-
ēdušies, tusnī ārā pa vārtiem» (Adele, 9. lpp.). 
Tomēr tēlu valodas stilizācija dažbrīd paklūp, 
piemēram, sētnieka un atkritumu tvertnēs kādu 
guvumu meklējošā jaunieša saruna emociju 
gammas un izvēlētās leksikas ziņā nepārliecina. 

Roze lasītāju mēģina pārliecināt, ka 14 gadus 
veca pusaudze Rīgas apcirptās liepas varētu sa-
līdzināt ar Ulmaņa frizūru un iekšējā mono-
logā diskutētu ar sevi par prozas žanru tīrību, 
pastarpināti piesaucot Nāves ēnā kā meistarno-
veles paraugu. Eksāmenu rezultāti un sarunas 
ar humanitāro jomu studentiem gan tik lielisku 
informētību jauniešu vidū neapliecina. Tā pati 
izglītotā pusaugu meitene savu māti sauc par 
«pāksti» – var jau būt, tomēr kaut kā maz ticami, 
ka pusaudze nezina šī vārda slenga lietojuma 
nozīmi un patiešām māti arī savās domās sauc 
par sievietes dzimumorgāniem. 

Vietumis mulsinoši un pārāk «šeit un tagad» 
situācijai piesaistoši ir abu autoru bieži lietotie 
kultūrcitāti vai atsauces uz kādiem patlaban ak-
tuāliem procesiem vai personībām, piemēram, 
Rozes varonei ir bailes no lielveikala, jo tā gries-
ti var sabrukt, citā stāstā ir Mielava dziesmas 
piesaukums, kas, domājams, nākamajām paau-
dzēm nez vai būs vienkārši atkodējama atsauce. 
Manī sēdošajiem stereotipiem mazticami šķita, 
ka elektriķu tehnikuma kursa salidojumā mu-
zikālajam pavadījumam izvēlēts Noras Džonsas 
akustiskā koncerta ieraksts, ne kāds ņiprs šlāge-
rītis. Savukārt Vensko Adele mācās Tālavas tau-
rētāju un piesauc «zilus zirgus sarkanā pļavā». 
Bet šīs iebildes ir niecīgas — vairāk pētnieka, ne 
lasītāja pamanītas. Abas grāmatas, manuprāt, ir 
visnotaļ latviešu «augstajai literatūrai» pieskai-
tāmas, un ne jau tādēļ, ka «viss slikti», bet tādēļ, 
ka rāda ceļus, skaidro iemeslus, turklāt abas au-
tores to dara pārsteidzoši paralēli, lai arī katrai 
sava ceļu karte.

Kāda no Rozes tēlotajām sievietēm saka, ka 
viņai bail lidot un no teroristiem (šo jēdzienu 
noteikti var paplašināt ārpus militārā terora ro-
bežām), bet Adele saka: «Vienīgais, ko vēlējos, 
bija nomirt vai pārvērsties un aizlidot pie tiem 
– tiem, kurus nespēju atrast, pie neredzamajiem 
cilvēkiem, varbūt mīļajiem.» (Adele, 62. lpp.) Bet 
viņas neaizlido – gan tādēļ, ka bail, gan tādēļ, ka 
cer uz to, ka arī šeit tomēr ir iespējama «sievie-
tes laime» – un tā nebūt nav klišeja, jo šī jēdzie-
na saturs nav stereotipisks, bet gan individuāls 
– katrai savs, ar neierobežotu izvēļu daudzvei-
dību. Ê

Sandra Vensko. Adele. 
Dienas Grāmata, 2019.
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Bagātīgajā grāmatu ražā, kas tika ievākta Lat-
vijas simtgadē, ievērojamu vietu ieņem 10 auto-
ru eseju (es gan teiktu — akadēmisku rakstu) gan-
drīz 900 lappušu biezais krājums Varas Latvijā. No 
Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij, kura gal-
venā tēma ir idejas par Latvijas neatkarību rašanās 
un attīstības ļoti rūpīga izsekošana. Darbs tomēr 
sākas ar Mārītes Jakovļevas pētījumu par vien-
mēr interesanto Kurzemes hercogisti, kurā autore 
pievērš uzmanību ne tikai varai, bet arī tās sub-
jektiem, izdarot asprātīgus secinājumus. Piemē-
ram, rakstot par zemnieku bēgšanu, viņa piezīmē: 
«Nevajag aizmirst, ka zemnieki bija zinātkāri un 
vēlējās apskatīt un iepazīt jaunas vietas.» (57. lpp.) 
Nobeigumā autore piemin hercogistes idealizā-
ciju Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma gados, kam 
es varētu piebilst, ka tā iegūtu jaunus apgriezie-
nus, ja nebūtu nākusi valsts okupācija: «Lai atdzī-
vinātu tautā ideju par Kurzemes hercoga Jēkaba 
piemiņu, rakstu un mākslas kamera sarīkojusi sa-
censību daiļliteratūrā, tēlotājas mākslā un mū-
zikā par tematu no hercoga Jēkaba laikmeta.» Tā 
rakstīja avīze Brīvā Zeme 1940. gada 17. februārī.  
Mārītes Jakovļevas darbam seko Toma Ķikuta ori-
ģinālais pētījums par Latviju cariskās Krievijas sa-
stāvā, kuru pamatoti var atzīt par ievērojamāko šīs 
tēmas analīzi Latvijas historiogrāfijā daudzu gadu 
laikā. Darba nobeigumā viņš secina: «Krievijas 
nacionālās politikas virzība 19. gadsimtā no admi-
nistratīvas centralizācijas uz kultūras un izglītības 
rusifikāciju noteica to, ka latviešu nācija nokļuva 
nelabvēlīgos apstākļos. Kopā ar reformu politikas 
nekonsekventu īstenošanu tas veicināja kritiskas, 
noraidošas attieksmes veidošanos pret Krievijas 
politisko režīmu.» (186. lpp.) Ja autors būtu spēris 
hronoloģiski vēl pāris soļus uz priekšu, tad vieta 
atrastos arī cariskās Krievijas brutālajām rusifi-
kācijas iecerēm pēc 1905. gada, piemēram, 1908. 
gadā valdība sprieda: «Mākslīgi (ne bez valdības 
atbalsta) «audzētās» igauņu un latviešu kultūras 
pēc neizbēgamiem nākotnei plānotiem aizliedzo-
šiem pasākumiem neapšaubāmi ir lemtas lēnai nā-
vei, tāpēc būtu tālredzīgi nekavējoties veikt pasā-

kumus, lai tās aizstātu ar krievu kultūru.»1

Visus autorus raksturo atzīstama pietāte pret 
darbiem, kas latviešu nācijas konstruēšanas tēmu 
aplūkojuši iepriekš. Bieži izmantots Leo Dribina 
darbs par nacionālo jautājumu Latvijā.2 Vienīgais, 
kas, šķiet, ir piemirsts, gan ir viena no mūsdienu 
Latvijas redzamākajiem intelektuāļiem Denisa 
Hanova pirmais darbs Pilsonības nācija. Baltijas Vēst-
nesis (1868—1906), kas nāca klajā 2003. gadā, kad 
autoram bija tikai 26 gadi, bet jau skaidri demons-
trēja viņa potenciālu. Daudzi tā secinājumi intriģē 
arī šodien, piemēram, «latviešu nācija tika veidota 
kā vēsturi zaudējusi nācija».

Aplūkojot latviešu politiskā nacionālisma sā-
kotni, neviens nevar paiet garām Miķeļa Valtera 
1903. gada leģendārajam rakstam Patvaldību nost! 
Krieviju nost!, kura raksturojumam Ivars Ijabs — 
Valtera mantojuma labākais pārzinātājs — atrod 
arvien jaunas nianses: «Demokrātiskā Latvija 
(kuru Valters nenosauc vārdā) ir plašāka politis-
ka uzdevuma izpausme: policejiskas autokrātijas 
vietā iedibināt demokrātisku, tiesisku iekārtu.» 
(323. lpp.) Valtera pirmreizējums tiek uzsvērts, bet 
viņa 1903. gada idejas izplatība Latvijā netiek pār-
spīlēta. Te der atcerēties, piemēram, sociāldemo- 
krāta Voldemāra Skarres (1883—1963) nepublicē-
tajās atmiņās rakstīto, ka pats Valters un viņa par-
tija 1905. gadā bija spiesti pakāpties atpakaļ un 
«prasīt tikai plašu autonomiju pēc Somijas parau-
ga, neatdalītu no Krievijas», kas tomēr jau bija ra-
dikālākais, uz ko kāds bija spējīgs tobrīd. 

Idejas par autonomiju rūpīga izsekošana ļauj 
Jānim Šiliņam izdarīt secinājumu, ka «1916. gada 
beigās... politiskās autonomijas prasība vismaz ne-
formālās sarunās jau bija kļuvusi par valdošo gan 
latviešu pilsonisko, gan mēreno sociāldemokrātu 
aprindās». (446. lpp.) Savukārt Inese Runce, tāpat 
kā daži citi autori, pievērš lielu uzmanību Latgales 
atmodai, tajā skaitā vēsturiskajam 1. Latgales kon-
gresam 1917. gadā, lai arī man nedaudz neizpro-
tama šķiet autores pārliecība par it kā mūsdienu 
Latvijā pastāvošo Latgales vēstures ignorēšanu. 
Lielo tēmu par latviešu ceļu uz savu valsti veiksmī-
gi noslēdz Ineša Feldmaņa darbs, kurš, pilnīgi at-
zīstot Latviešu pagaidu nacionālās padomes lomu, 
tomēr nenoliedz demokrātiska bloka politiķu ļoti 
veiksmīgo atrašanos īstajā vietā un īstajā laikā un 
it īpaši Kārļa Ulmaņa nepārspējamo enerģiju un 
drosmi: «Latviešu tautas vēsturiskajā apziņā Lat-
vijas valsts pirmsākumi saistās tikai un vienīgi ar 
1918. gada 18. novembri. Latvieši vienmēr — atklā-
ti vai slepeni — ir svinējuši tikai šo datumu.» (539. 
lpp.) Grāmata Varas Latvijā piedāvā interesantu ie-
skatu Latvijas valsts tapšanas laikā un tās priekš-
noteikumos, atklājot politiskās vēstures daudzvei-
dību un saikni ar visiem cilvēka dzīves lokiem. Ê
1 K. Ante (sast.). Baltijas guberņas un Somija Krievijas 
impērijas sastāvā. Vēstures avotu krājums. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014. 78.—79. lpp.
2 L. Dribins. Nacionālais jautājums Latvijā 1850—1940: 
historiogrāfisks apskats. Latviešu autori. Rīga: Mācību apgāds, 
1997.
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Priekšstats par «vācu laiku» mūsdienu Latvi-
jas sabiedrībā joprojām ir miglains, dzīvi ir dažā-
di mīti, jo nacionālsociālisti savu politiku veidoja 
tā, lai okupēto zemju iedzīvotāji par savu nākotni 
zinātu pēc iespējas mazāk. Tomēr dokumenti un 
fakti ir nepielūdzami. Kultūras vērtības iekarota-
jās teritorijās nacisti uzskatīja par savu kara lau-
pījumu, apzinājās arī šo vērtību nozīmi pakļauto 
tautu apziņā, tādēļ kultūras mantojumam pievēr-
sa īpašu uzmanību.

Lai arī kopš nacistiskās Vācijas kapitulācijas 
drīz būs aizritējuši 75 gadi, daudzu Latvijas kultū-
ras vērtību ceļi vācu okupācijas laikā ir neskaidri. 
Pēckara gados precīzu kultūras nozares zaudēju-
mu noteikšana Latvijas pētniekiem nebija iespē-
jama ne tikai dokumentu ierobežotās pieejamības 
dēļ, bet arī tādēļ, ka objektīvu faktu atspoguļoju-
mu liedza padomju ideoloģijas nostādnes. 

Galvenais kultūras mantojuma likteņa notei-
cējs nacistu okupētajās teritorijās bija reihsleite-
ra Rozenberga štābs, nosaukts tā izveidotāja na-
cionālsociālistiskās partijas ideoloģiskā vadītāja 
Alfrēda Rozenberga vārdā. 

Bez štāba akcepta oficiāli nebija iespējama ne-
vienas lielākas mākslas vai muzeja kolekcijas pār-
vietošana. Diemžēl tā dokumenti pēc Otrā pa-
saules kara izkaisīti vismaz deviņu valstu arhīvos, 
un daļa materiālu nav saglabājusies. Nozīmīgākie 
štāba dokumenti Vācijas Federālajā arhīvā un Uk-

rainas Valsts arhīvā tomēr ir digitalizēti. Materiā-
lu par Latvijas kultūras vērtībām tajos nav daudz, 
tomēr tie ļauj konstatēt štāba darbības principus. 
Līdztekus kultūras iestāžu pārraudzībai un vēr-
tību atsavināšanai štāba līdzstrādnieki sastādīja 
ziņojumus par Latvijas un latviešu vēsturi, zināt-
ni, izglītību, kultūru un tautsaimniecību, veidoja 
nacistiskās propagandas materiālus gan vācie-
šiem, gan latviešiem. Tie atspoguļo nacistu attiek-
smi pret latviešu nāciju un vienlaikus ļauj noprast 
viņu tālāko rīcību uzvaras gadījumā Latvijā. 

Štāba izveide
Tallinā dzimušais vācbaltietis Alfrēds Rozen-

bergs (1893—1946) bija cītīgs, taču vienpusīgs grā-
matu krājējs un lasītājs. Komunistiskās literatūras 
vākšanu viņš sāka privāti pēc nacistu nākšanas 
pie varas 1933. gadā, kad Vācijā tika konfiscēts 
liels skaits nacistu «pretinieku» (ebreju, brīvmūr-
nieku, marksistu u. c.) bibliotēku. Tomēr oficiālas 
atļaujas viņam nebija, jo «pretinieku» apkarošana 
un izpēte bija Valsts slepenpolicijas (Gestapo) uz-
devums. Tikai 30. gadu beigās, kad Ādolfs Hitlers 
uzdeva Rozenbergam partijas augstākās skolas 
organizēšanu, viņš ieguva tiesības konfiscēt un 
glabāt materiālus, kurus nacisti dēvēja par «kai-
tīgu» literatūru. Rozenbergs sapņoja par alterna-
tīvu izglītības un pētniecības centru, kurā tiktu 
pārskatīts viss līdzšinējais zinātniskais manto-
jums, ritētu radošs pētnieciskais darbs, tiktu sa-
stādīta jauna, universāla vācu enciklopēdija un 
nozaru leksikoni nacisma garā. Šim nolūkam viņš 
plānoja «pilnīgi jauna veida nacistisku, zinātnisku 
lielbibliotēku». 

Pēc sekmīgajām Vācijas militārajām ofensīvām 
Eiropā Rozenbergam radās pieeja okupēto valstu 
kultūras vērtību krātuvēm. Lai pārņemtu parti-
jas darbam nepieciešamos resursus, 1940. gada 
jūlijā Parīzē tika nodibināts reihsleitera Rozen-
berga štābs. Francijā tas pārņēma unikālus krā-
jumus, piemēram, Rabīnu akadēmijas bibliotēku, 
Izraēlas Universālās alianses bibliotēku, Rotšildu 
bankas arhīvu. No okupētās Francijas uz Berlīni 
vērtības izveda 11 vagonos, tādēļ Rozenbergam 
uz laiku izdevās apklusināt skeptiķus un konku-
rentus, kas apšaubīja pārlieku plaši iecerētās par-
tijas augstākās skolas lietderību. 

Paplašinoties štāba darbības areālam, tā vadī-
ba pārcēlās uz Berlīni, bet okupēto valstu kultū-
ras vērtību pārņemšanai tika izveidotas reģionā-
lās darba grupas un nozaru štābi (tēlotājmāksla, 
mūzika, zinātne, reliģija, arhīvi, bibliotēkas u. c.). 

 Dominē krievu valodas pratēji
1941. gada septembrī, kad Latvija nonāca vācu 

civilās pārvaldes varā, Rīgā — Austrumzemes jeb 
Ostlandes (okupētās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Baltkrievijas) administratīvajā centrā — iera-
dās pirmie Rozenberga štāba darbinieki. Šeit tika 
izveidota Austrumzemes galvenā darba grupa, 
kuras pārziņā bija arī okupētās Ukrainas un Krie-
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vijas daļas kultūras mantojums. Latvijas darba 
grupa kontrolēja vietējo kultūras telpu. Abām bija 
kopīgs birojs jūgendstila kvartālā Kronvalda gat-
vē 6a (vēlāk pārdēvēta par V. Purvīša ielu, mūsdie-
nās — Ausekļa iela). Sākumā štābam izdevās ie-
kārtoties tikai divos greznā nama dzīvokļos, taču 
jau pēc dažiem mēnešiem tas aizņēma pusi ēkas, 
pagrabu un iekšpagalmu, vēlāk ieguva arī pagraba 
veikaliņus netālajā namā Vīlandes ielā 11. Darba 
grupu rīcībā bija arī spēkrati (oficiāli Vācijas bru-
ņoto spēku īpašums) un apsildāma garāža. Biro-
ja inventārs tika sakomplektēts galvenokārt ebre-
jiem atņemto mēbeļu noliktavās.

Štāba vadošais personāls bija vācieši, nacistis-
kās partijas biedri, liela daļa — citu Rozenberga 
iestāžu bijušie vai esošie darbinieki. Nereti darbu 
štābā viņi savienoja ar pastāvīgu amatu militārajā 
vai civilajā pārvaldē. Štāba darbā līdztekus pie-
klājīgam atalgojumam tie saņēma gan ziemas, gan 
vasaras apģērbu komplektu. Turklāt darbiniekiem 
pienācās piemaksa par darbu ārzemēs, kā arī ho-
norāri par publikācijām vai tulkojumiem. 

Rozenberga štāba vācu līdzstrādnieku skaits 
Rīgā svārstījās no 40 līdz 70, tiem pieskaitāms ap 
pussimts vietējo darbinieku (priekšroka tika dota 
vāciešiem, kas bija dzimuši, uzauguši ārpus Vā-
cijas — tā dēvētajiem tautvāciešiem), kuriem bija 
uzticēti vienkāršākie darbi, to skaitā rūpes par 
vācu speciālistu ēdināšanu un telpu tīrību, daļa 
stingrā vācu kontrolē kataloģizēja grāmatas vai 
pārrakstīja katalogu kartītes. Vietējā personāla 
sastāvs nav zināms, tomēr tajā vajadzēja domi-
nēt krievu valodas pratējiem, jo viens no štāba 
svarīgākajiem uzdevumiem bija Padomju Savie-
nībā iznākušās boļševistiskās literatūras šķiroša-
na un kataloģizēšana. Tā kā nevēlamās literatū-
ras latviešu valodā bija salīdzinoši maz, turklāt 
to pārvaldīja vairāki vācbaltiešu līdzstrādnieki, 
pieprasījums pēc latviešiem bija neliels. Patlaban 
vienīgais zināmais daļēji latviskas izcelsmes spe-
ciālists, ārštata darbinieks bija numismāts un bu-
kinists Eižens Dzelzkalējs, kurš 1943. gada rudenī 
štāba uzdevumā apzināja arhīvu stāvokli oku-
pētajā Krievijas un Baltkrievijas daļā. 1944. gada 
vasarā viņš palika Rīgā kā štāba uzticamības per-
sona, kurai bija jāuzrauga arhīvu, bibliotēku, mu-
zeju vērtību sagatavošana evakuācijai uz Vāciju. 

Savu darbību Rozenberga štābā gan latvieši, 
gan vācieši pēc kara centās slēpt, tādēļ grūti atrast 
ziņas par viņu darbību šajā iestādē. Latviešu paš-
pārvaldes darbinieka, Zemes bibliotēkas direk-
tora Žaņa Unāma atmiņās ir dažas piezīmes par 
sadursmēm ar štāba pārstāvjiem, taču tās ir visai 
aptuvenas.

Rozenberga štābs Latvijā darbojās vairākos vir-
zienos: apzināja arhīvu, bibliotēku, muzeju, kā arī 
arhitektūras pieminekļu stāvokli, pārraudzīja, iz-
vērtēja un šķiroja nacistu pretinieku literatūras 
un dokumentu krājumus, lai atlasītu un nosūtītu 
Vācijas iestādēm noderīgus resursus. Neliela daļa 
tika saglabāta uz vietas — nacistu ierēdņu un vie-

tējo zinātnieku vajadzībām, kuru pētnieciskajam 
darbam bija jārit pēc vācu pasūtījuma. «Nekaitī-
gos» informācijas resursus no «pretiniekiem» at-
savinātām kolekcijām nacisti dāsnu roku izdalīja 
vācu skolām, armijas struktūrvienībām un biblio-
tēkām. 

1943. gadā nostiprinājās jauns štāba darbības 
virziens: dažādu pretkomunistisku sacerējumu 
izstrāde propagandas nolūkiem. 1944. gadā pa-
sliktinoties nacistiskās Vācijas pozīcijām austru-
mu frontē, par prioritāro štāba uzdevumu kļuva 
nozīmīgāko vērtību sagatavošana evakuācijai un 
nogādāšana «drošībā» frontes aizmugurē Vācijā.

Kā okupēto austrumu apgabalu valsts minis-
tram Alfrēdam Rozenbergam bija pakļauta arī 
vācu civilpārvalde nacistu ieņemtajā Padomju 
Savienības teritorijā, kuras pienākums bija atbal-
stīt štābu visās jomās. Tomēr dažkārt tā mēģināja 
štāba prasības mīkstināt vai diplomātiski «apiet».

 Kultūrvēsturisko vērtību pārņemšana
 Nacistus īpaši interesēja ģenealoģija, tādēļ vis-

pirms tika apzināta Latvijas arhīvu situācija: tie 
karadarbībā bija cietuši samērā maz (izņemot 
Daugavpils arhīvu, kur izcēlās ugunsgrēks), tomēr 
atklājās, ka boļševiki uz Krieviju izveduši gandrīz 
visu Anglikāņu baznīcas arhīvu. Štābs nekavējo-
ties pārņēma baznīcā atstāto reliģisko literatūru, 
kā arī draudzes namā izvietoto Britu kluba bib-
liotēku, kurā bija atrodami reti 18. gadsimta an-
gļu literatūras pirmizdevumi. Tos nosūtīja parti-
jas augstākās skolas centrālajai bibliotēkai Berlīnē 
(vēlāk pārcelta uz Tancenbergas pili Karintijā), bet 
pārējās grāmatas sadalīja nacistu iestādēm.

Štāba darbinieki vēlējās pārņemt arī vācu un 
nevācu baznīcu grāmatas. Padomju okupācijas 
gadā dibinātajā Republikas arhīvā (nacistu lai-
kā pārdēvēts par Ģimeņu lietu arhīvu) bija sākta 
Rīgas pilsētā un apriņķī atsavināto 19. gadsimta 
baznīcu grāmatu apkopošana. No pārējās Lat-
vijas tika atgādāti noraksti, oriģinālās baznīcas 
grāmatas novietojot jaunveidotajos apriņķu ar-
hīvos. Nacistu varas pirmajos mēnešos Drošības 
dienests izdeva rīkojumu par metriku grāmatu 
atdošanu draudzēm, taču štābs, pamatojoties uz 
mācītāju un pašvaldību nevērību pret šiem doku-
mentiem, procesu apturēja un panāca pakāpenis-
ku baznīcu grāmatu koncentrēšanu Ģimeņu lietu 
arhīvā. Formāli to vadīja latvieši. Sākumā teologs 
un ģenealogs Klāvs Siliņš, taču «politiskās neuz-
ticamības» un «nespējīguma dēļ» viņu no amata 
drīz atcēla — Siliņu turēja aizdomās par to, ka viņš 
pēc pasūtījuma sastādot latviešiem dzimtas ko-
kus, lai pierādītu viņu ārisko izcelsmi. Siliņa vie-
tā par direktoru kļuva teoloģijas doktors Haralds 
Biezais, tomēr faktiskais arhīva vadītājs bija štāba 
zinātniskais līdzstrādnieks, vēsturnieks un ģenea-
logs Helmuts Špērs (Speer). 

1941. gada jūlijā un augustā tika apķīlāts un 
pārņemts nogalināto, apcietināto vai aizbēgušo 
privātpersonu, kā arī dažādu politisko organizā-
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ciju īpašums. To telpās atrastā literatūra, rokraksti 
un citas vērtības tika koncentrētas īpašās nolikta-
vās Rīgā vai apriņķu centros. Šajās krātuvēs no-
nāca arī jaunākā angļu, franču, amerikāņu, vācu 
emigrantu literatūra, kā arī «pretvācu» sacerēju-
mi latviešu valodā. Tajā tika ieskaitīts arī Aleksan- 
dra Grīna romāns Dvēseļu putenis. Kara apstākļu 
dēļ nacisti atlika eposa Lāčplēsis iekļaušanu «kaitī-
go» izdevumu sarakstā, taču norādīja uz latviešu 
takta trūkumu — šis pretvāciskais darbs esot iz-
vietots grāmatveikalu skatlogos. 

1942. gada februārī Rozenberga štāba Latvijas 
darba grupas krātuvēs bija aptuveni 250 000 grā-
matu un simtiem nosaukumu laikrakstu, iegūtu 
publiskos, kā arī ierobežotas pieejamības, piemē-
ram, skolu krājumos, grāmatveikalos, baznīcās, 
sinagogās, muzejos, ebreju un aizbēgušo komu-
nistu mājokļos. Lielākais daudzums — boļševi-
ku iespieddarbi, kas pirmajā padomju gadā bija 
atsūtīti uz okupēto Latviju. Štāba vadošie darbi-
nieki diskutēja par «nevēlamās» literatūras sagla-
bājamo eksemplāru skaitu, taču galīgais lēmums 
netika pieņemts, jo kara gaitā arvien pieauga na-
cistu iestāžu pieprasījums pēc tās. Tomēr valdīja 
vienota nostādne, ka vietējo iedzīvotāju piekļu-
ve «ienaidnieku» literatūrai ir ierobežojama, tā kā 
viņi esot pārāk uzņēmīgi pret tajā ietverto pro-
pagandu. Latvijā bija tikai trīs publiski pieejamas 
bibliotēkas, kurām bija ļauts glabāt «nevēlamo» 
literatūru, liekos eksemplārus štāba pārstāvju 
pavadībā aizveda uz papīra pārstrādes fabrikām. 
Kopējais makulatūrai nodoto vienību skaits nav 

zināms, tomēr saskaņā ar štāba aprēķiniem tas 
pārsniedza miljonu.

Pastāvīgu interesi štābs izrādīja par 1941. gada 
augustā izveidoto Zemes bibliotēku, kurā bija ap-
vienota kādreizējā Valsts bibliotēka, Rīgas pilsētas 
Misiņa bibliotēka, Rīgas Vēstures un senatnes pē-
tītāju biedrības bibliotēka, no ugunsgrēka izglāb-
tā Rīgas pilsētas bibliotēkas daļa. Zemes bibliotē-
kā turpināja ieplūst arī likvidēto organizāciju, to 
skaitā vācbaltiešu, ebreju, citu mazākumtautību 
biedrību grāmatu masīvi. Štāba darbinieki tajos 
apzināja gan «nevēlamo» literatūru, gan vācbal-
tiešu vēstures avotus un literatūru. Partijas aug-
stākās skolas centrālajai bibliotēkai nepieciešamo 
resursu kartotēkā viņi fiksēja vairāk nekā 1000 
nosaukumu no Rīgas Vēstures un senatnes pē-
tītāju biedrības bibliotēkas, gandrīz visas (90%) 
Rīgas pilsētas bibliotēkas retās grāmatas un rok-
rakstus, sevišķi izceļot Johana Kristofa Broces sa-
vākto Dažādu Vidzemes pieminekļu, prospektu, monē-
tu, ģerboņu u. c. krājumu, apsveikumu dzejas, kā arī 
brīvmūrniecības dokumentu sējumus. 

Šādi saraksti tika sastādīti arī arhīvos un muze-
jos, taču no Latvijas šīs vērtības izveda tikai 1944. 
gadā. Latvijas kultūras iestādes nereti izmantoja 
Krievijas un Baltkrievijas kolekciju pagaidu uz-
glabāšanai, līdz tās izšķiroja un pārsūtīja tālāk uz 
Vāciju. Rīga bija ne tikai svarīgs okupēto austru-
mu apgabalu kultūras vērtību tranzīta punkts, bet 
arī nozīmīga to izvērtēšanas vieta, jo šeit pastāvīgi 
strādāja vai uz laiku tika nosūtīti labākie Vācijas 
bibliotēku, arhīvu speciālisti, mākslas eksperti un 
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bibliogrāfi. 
No Latvijas ģenerālapgabala kultūras iestādēm 

visaugstāko novērtējumu guva Vēstures muzejs 
(iepriekš — Valsts Vēsturiskais muzejs), kuram bija 
«bagātākais krājums Austrumzemē». Sevišķi tika 
slavēta vairāk nekā 60 000 vienību lielā aizvēstures 
priekšmetu kolekcija. Štāba speciālisti atzinīgi vēr-
tēja plašās, moderni iekārtotās ekspozīciju zāles 
un krātuves, laboratorijas un darba telpas. Vēstures 
muzejs aizvien bija iemīļota darba vieta Greifsval-
des Universitātes profesoram, vēlāk rektoram Kar-
lam Engelam, kuram bija uzticēta aizvēstures un 
senvēstures pētniecības organizēšana Austrumze-
mē un kurš tālab regulāri apmeklēja Rīgu, tikās ar 
muzeja darbiniekiem un vēsturniekiem. 

Aizvēstures un senvēstures kolekciju pārzinā-
šanai, kā arī arheoloģisko izrakumu organizēša-
nai Engels rosināja izveidot Zemes aizvēstures un 
senvēstures pārvaldi, ko veidotu un uzturētu no 
kādreizējās Pieminekļu valdes resursiem. Viņa ie-
teiktajā personālsastāvā bija gandrīz vienīgi lat-
vieši, kuri strādātu profesora, kādreizējā Piemi-
nekļu valdes vadītāja Franča Baloža vadībā. Štābs 
tam nevarēja piekrist — viņuprāt, kopš 1940. gada 
vasaras Zviedrijā dzīvojošais zinātnieks bija šovi-
nistiska, vāciešus nīstoša persona, bet viņa agrā-
kie darbinieki — lielā mērā viņa skolnieki. Senākā 
vēstures posma pētniecībai jārit sistemātiskā vācu 
uzraudzībā, arī ekskursijas muzejos jāvada poli-
tiski uzticamiem un izglītotiem vāciešiem. Nerau-
goties uz štāba vadības iebildumiem, Pieminekļu 
valde turpināja darbu, gan ierobežotā apjomā. 

Štāba darbiniekiem bija savs viedoklis arī par 
vietējo muzeju un arhīvu personālu. Bijušais jel-
gavnieks, kādreizējais Kurzemes provinces mu-
zeja bibliotekārs, ar vācbaltiešu izceļošanu 1939. 
gadā saistītās Vācijas—Latvijas Paritārās komisi-
jas loceklis Herberts Gothards (Gotthard) uzska-
tīja, ka no muzeja nozares izraidāms vai zemākā 
amatā atstājams Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja 
direktors, numismāts Rauls Šnore, kurš, būdams 
Pieminekļu valdes darbinieks, savulaik neētiskā 
veidā atbrīvojies no Rīgas Vēstures un senatnes 
pētītāju biedrības pārzinātā Doma muzeja vā-
ciskās vadības, apsūdzot to «nekārtībā, nolaidībā 
un nespējīgumā». Arī Paritārajā komisijā viņš ig-
norējis vāciešus, liedzot tiem piekļuvi kādreizējā 
Doma muzeja kolekcijām.1 Rauls Šnore no Rīgas 
pilsētas vēsturiskā muzeja (okupācijas laikā pār-
dēvēts par Doma muzeju, kas bija viena no Vēs-
tures muzeja nodaļām) direktora amata tika at-
laists un kopš 1942. gada vadīja Cēsu muzeju, kur 
vācu vērtējumā arī bija bagāts aizvēstures priekš-
metu, kultūras vēstures pieminekļu, etnogrāfisko 
priekšmetu krājums. 

Gothards uzskatīja, ka nepieņemama ir Valsts 
arhīva atstāšana latviešu pārziņā, jo viņi kavē 
nacistu pētniecisko darbu, slēpjot vai tīši no-
zaudējot pieprasītos dokumentus. Viņš ieteica 
Austrumzemes reihskomisariāta arhīvu lietu re-
ferentam Kurtam Dilferam svarīgākos fondus 

(piemēram, Rīgas Rotari kluba dokumentus) no-
vietot atsevišķi un nodrošināt tiem piekļuvi vie-
nīgi vācu iestāžu darbiniekiem. Kaut arī Dilfers 
bija vienisprātis ar Gothardu par latviešu arhīvis-
tu zemo kvalifikāciju, būtiskas pārmaiņas arhīva 
personālā tomēr neieviesa — acīmredzot nozarē 
iestrādājušies darbinieki ar latviešu valodas zi-
nāšanām tika atzīti par nepieciešamiem. Taisnī-
bas labad jāpiebilst, ka Dilfera skatījumā Latvijā 
bija divi izcili arhīvisti: Valsts arhīva nodaļas va-
dītājs Georgs Jenšs, kurš 1930. gadā Hamburgas 
Universitātē bija ieguvis doktora grādu tautsaim-
niecībā, kā arī Baltijas un Rietumkrievijas arhīvu 
speciālists Boļeslavs Brežgo. Iespējams, uzsvēr-
dams abu kvalifikāciju vadībai adresētajos doku-
mentos, Dilfers mēģināja viņus pasargāt no atlai-
šanas, jo neilgi pēc okupācijas abi bija nonākuši 
Gestapo redzeslokā un turēti apcietinājumā.

Krāsaino metālu vākšana
Kad Austrumzemē tika izsludināta krāsaino 

metālu nodošanas akcija, Rozenberga štābam 
bija tiesības izlemt Latvijas baznīcu zvanu likte-
ni. Jau Pirmā pasaules kara laikā uz Krievijas iek-
šieni evakuēja apmēram 2000 baznīcas zvanu, no 
tiem atguva tikai ceturto daļu.2 Štābs norādīja, ka 
draudzēm noteikti atstājami līdz 1800. gadam iz-
lietie zvani, jo tiem lielāka vēsturiskā un māksli-
nieciskā vērtība, savukārt jaunāki nododami pār-
kausēšanai, izņemot, ja tas ir baznīcas vienīgais 
zvans vai atzīts par kultūras pieminekli. Pēc štā-
ba aprēķiniem, Latvijas baznīcu zvanu bronzas 
kopsvars bija 123,5 tonnas, no tā draudžu rīcībā 
paliktu tikai 12—14 procenti. Tā kā Latvijā baznī-
cu zvanu nodošana izraisīja lielāku satraukumu 
nekā Vācijā, štābs ieteica to izsludināt kā «brīv-
prātīgu» akciju. Tā notika 1943. gada vasarā. Jau 
gadu iepriekš Latvijā bija savāktas gandrīz 500 
tonnas krāsaino metālu, ieskaitot daudzus baz-
nīcu zvanus. Baznīcu zvanu savākšana nolūkā 
tos pārkausēt ieročos izgaisināja mītu par nacistu 
kulturālo pārākumu iepretim komunistiem — gan 
vieni, gan otri vienlīdz nicīgi izturējās pret reliģis-
ko mantojumu. 

 Propagandas loma 
Austrumzemes kultūras mantojuma situāciju 

ietekmēja ne tikai Rozenberga ambiciozie mērķi, 
vietējo tautu ierindojums nacistiskajā rasu skalā, 
bet arī paša reihsleitera skatījums uz latviešiem. 
Rozenbergs, pats būdams daļēji latviskas izcel-
smes, latviešiem neuzticējās. 1941. gada 14. sep-
tembrī viņš savā dienasgrāmatā rakstīja: «Šodien 
igauņi, latvieši un citi ir pateicīgi, gan pēc kāda lai-
ka viņi atkal pieprasīs «savu valstiskumu», itin kā 
Vācija pastāvētu tikai tālab, lai (..) riskētu ar savu 
ādu viņu lielmanīgo iegribu dēļ.»3 Un kādā citā 
vietā piezīmēja — par patstāvību «attiecībā uz Bal-
tijas valstīm vairs nevar būt ne runas. Vienkāršā 
tauta to visur instinktīvi jūt, taču pils. inteliģence 
vēl cieš no lielummānijas». Latvieši, uzsvēra Ro-
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zenbergs, ir daudz naidīgāk noskaņoti pret vācie-
šiem nekā igauņi, tādēļ lielākā daļa latviešu, tieši 
inteliģence, būtu izsūtāma uz Krieviju. Latviešu 
un citu Baltijas tautu potenciālais «nodevīgums» 
nacistu skatījumā kalpoja par pamatu manipulā-
cijai gan ar cilvēkiem, gan kultūras vērtībām.

Izrādot lojalitāti vadībai vai pārliecības dēļ arī 
Rozenberga štāba darbinieki dažādos dokumen-
tos pauda neuzticību latviešiem, sevišķi inteli-
ģencei. Piemēram, štāba līdzstrādniece vācbaltiete 
Irēna Neandere, uzaugusi un darba gaitas sākusi 
neatkarīgajā Latvijā, ziņojumā štāba vadībai at-
zina, ka latviešu kultūras dzīve ir ļoti rosīga gan 
rakstniecībā, gan teātra mākslā un mūzikā, taču 
atsvešināta no aktuālajām politiskajām norisēm 
un lielā mērā balstoties uz ulmaņlaika ekstrēmo 
nacionālismu, ko nedaudz mīkstinot vācu cenzū-
ra. Neandere uzsvēra — patiesībā vācu elementi 
latviešu kultūrā ir tik spēcīgi, ka latviešu pārvāco-
šana būtu vienkārša, ja vien netrūktu enerģiskas 
vācu kultūras propagandas un latvieši tai nepre-
totos ar pēdējās desmitgadēs stiprināto kultūras 
pašapziņu. 

Štāba zinātniskajiem līdzstrādniekiem bija jā-
demonstrē lojalitāte režīmam ne tikai ar savu 
ikdienas darbu: atmiņas institūciju kolekciju 
apzināšanu, izvērtēšanu, kataloģizēšanu, saga-
tavošanu pārvietošanai. Līdztekus tam viņi bija 
lokālo procesu analītiķi un propagandas mate-
riālu veidotāji, daži uzstājās ar priekšlasījumiem. 
Latviešu valodā atrodama tikai viena štāba dar-
binieka brošūra: antisemītiskā Ebreju jautājumu 
pētniecības institūta bibliotekāra Johannesa Pola 
darbs Talmūda gars Otto Pelles apgādā Rīgā, izdots 
1942. gadā. Pola sacerējums ļoti pavirši iepazīsti-
na ar svarīgā jūdaisma teksta struktūru, izklāstī-
dams nacistu ideologu viedokli par to. 

Tā kā nacisti latviešu pretvācisko noskaņoju-
mu skaidroja ar boļševisma un brīvmūrniecības 
ietekmi (sevišķi tika uzsvērts Kārļa Ulmaņa un 
viņa līdzgaitnieku brīvmūrnieciskums), štābs Rī-
gas pilsētas mākslas muzejā 1942. gadā organi-
zēja izstādi Eiropas likteņcīņa Austrumos un vietēja 
mēroga skati Boļševisma gads Latvijā. Izstādes tika 
plaši popularizētas ar plakātiem dzelzceļa stacijā, 
ielu krustojumos, presē, pie muzeja ieejas. Aicinā-
jums apmeklēt izstādes izskanēja pat kinoseansu 
reklāmas daļā. Mēneša laikā (no 1942. gada 1. jū-
lija līdz 2. augustam, pēc tam izstāde tika aizvesta 
uz Igauniju) izstādi apmeklēja vairāk nekā 30 000 
cilvēku, tomēr Irēna Neandere bija novērojusi, ka 
daļa latviešu publikas interesējusies tikai par lo-
kālo skati, kurā eksponēti LPSR Iekšlietu tautas 
komisariāta jeb čekas dokumenti un čekas ieslo-
dzīto kameras fotogrāfijas. Neanderi neapmieri-
nāja arī izstāžu atspoguļojums presē: lai gan štābs 
bija piedāvājis bagātīgu informāciju, latviešu iz-
devumi aprobežojās ar vispārīgām ziņām un fo-
touzņēmumiem vai sniedza «tendenciozu» inter-
pretāciju, akcentējot latviešu brīvprātīgo karavīru 
nozīmi Latvijas atbrīvošanā no boļševikiem.

Turpina boļševiku sākto
1944. gada vasarā, austrumu frontei tuvojo-

ties, štāba vadība pārcēlās uz Liepāju, tika sākta 
arī Latvijas kultūras vērtību sagatavošana eva-
kuācijai. Sākotnējie plāni bija ļoti ambiciozi. Ro-
zenbergs uzdeva evakuēt visu Rīgas pilsētas arhī-
vu un Valsts arhīva galveno krājumu, kas atradās 
Ēdoles pilī. Vēlāk izvedamo dokumentu, priekš-
metu, iespieddarbu daudzums tika reducēts, taču 
joprojām palika iespaidīgs − par to liecina infor-
mācija par vērtībām, kuras atgūtas pēc kara. Tā Rī-
gas vēstures un kuģniecības muzejs 1946. gadā at-
guva vairāk nekā 57 000 priekšmetu 159 kastēs.4 
No apvienotās Zemes bibliotēkas aizveda 10 000 
eksemplāru (1500 nosaukumu) jeb 70 kastes, 
pārsvarā no Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju 
biedrības bibliotēkas, par laimi, pēc kara tās at-
gūtas. 

Mūsdienās iespējams precizēt informāciju par 
tām muzeālajām un citu veidu vērtībām, kas štāba 
uzdevumā aizvestas no lielākajiem muzejiem un 
arhīviem, — sastatot Latvijā rodamo informāciju 
ar ASV Nacionālā arhīva digitalizētajiem pārska-
tiem par Padomju Savienībai atdotajām kolekci-
jām.5 Vairākās starptautiskajās datubāzēs biblio-
tēkas un muzeji var iekļaut informāciju par kara 
gados vai pēc tā iegūtām vērtībām un to izcel-
smi, tomēr tās papildinās ļoti lēnām, jo lielākoties 
balstās uz atsevišķu valstu, institūciju vai personu 
iniciatīvu. 

Rozenberga štāba lielākais kaitējums Latvijas 
kultūras mantojumam — tas turpināja boļševiku 
sākto kultūras jomas deformāciju un kolekciju iz-
nīcināšanu. Simtiem tūkstošu vienību, pat vese-
las kolekcijas tika izņemtas no krātuvēm, sadalī-
tas un pārvietotas bez īpašnieku vai pārzinātāju 
akcepta. Latvijas kultūras mantojums kā mozaīka 
sašķīda sīkās lauskās, kas tika izkaisītas visā pa-
saulē, un bieži vien to īstenā izcelsme mūsdienās 
nemaz nav zināma. Ê

1 To apliecina arī arhīva dokumenti. Skat.: R. 
Pārpuce. Baltijas kultūras vērtību problēma 
vācbaltiešu izceļošanas kontekstā. Promocijas 
darbs. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 
2010. 93. lpp.
2 P. Kampe. Latvijas baznīcu zvanu vēsture. Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts, nr. 10, 1930. 318. lpp.
3 Alfred Rosenberg diary, 1936—1944. United States 
Holocaust Memorial Museum, Robert M. W. Kempner 
collection, RG-71. Pieejams: https://collections.
ushmm.org/search/catalog/irn73077.
4 L. Blūmfelde. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 
izaugsme padomju gados. No: Rīgas Vēstures un 
kuģniecības muzejs, 1773—1973. Rīga: Zvaigzne, 
1973. 38. lpp.
5 Par izvesto vērtību ceļiem ārpus Latvijas nozīmīga 
informācija arī: K. Zvirgzdiņš. Divas liecības par 
Latvijas arhīvu likteni Otrā pasaules kara laikā. 
Latvijas Arhīvi, nr. 3, 2011. 7.—29. lpp.
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vēsture

18. gadsimta pirmajā pusē atdzima hernhūtie-
šu jeb brāļu draudzes kustība — protestantisma 
virziens, kura pirmsākumi meklējami Čehijā 15. 
gadsimtā. Sākotnēji nelielā draudze devās misijās 
visapkārt zemeslodei, tajā skaitā 1729. gadā arī 
uz Vidzemi, un strauji kļuva par globālu kustību. 
Vidzemē brāļu draudze ne tikai izplatīja un no-
stiprināja kristīgo ticību starp latviešiem, bet arī 
veicināja izglītības un nacionālās pašapziņas pie-
augumu. Īpaša nozīme brāļu draudzei ir arī lat-
viešu literatūras vēsturē.

18. gadsimta izskaņā un līdz pat 20. gadsim-
ta sākumam viens no pazīstamākajiem latviski 
rakstošajiem hernhūtiešu autoriem Vidzemē bija 
Georgs Heinrihs Loskīls. Viņa Garīgas dziesmas, 
Dievam par godu un slavu, izdotas 1790. gadā Rīgā, 
bet tapušas Pēterburgā (tāpēc tautā iesauktas par 
Pēterburgas grāmatiņu), baudīja lielu popularitā-
ti un līdz 1911. gadam tika pārizdotas deviņas 
reizes. 1797. gadā publicētās Liturģijas jeb Slavas 
dziesmas un lūgšanas, piesaukšanas un aizlūgšanas, 
kurām kā atsevišķs pielikums bija pievienotas 
Simts garīgas dziesmiņas, kur atrodas dažas mācīšanas 
un apliecināšanas, lūgšanas un sarunāšanas tās dvē-
seles ar sevi pašu atkārtoti līdz 1866. gadam nāca 
klajā piecas reizes.

Brāļu draudzes piemiņa
1877. gadā savā grāmatā Brāļu draudze Vidzemē 

Matīss Kaudzīte atzīmēja, ka ar savām dziesmām 

Loskīls «paliks ne tik vien saiešanu cienītājiem, 
bet ikkatram atzinīgam un sirsnīgam latvietim 
mīļā piemiņā pat vēl tad, kad tās ēkas, kurās ir 
viņa dziesmas tik daudz skandinātas, sāks sagrūt 
viena pēc otras — uz neatjaunošanos». Laiks pa-
rādījis, ka Kaudzītes saliktie uzsvari bijuši daļēji 
nepareizi. Ne visas ēkas ir sagruvušas, bet Loskīla 
piemiņa gan ir ieslīgusi vēstures aizmirstībā, tie-
sa, cerams, ne «uz neatjaunošanos». Vēl tikai gai-
dām plašāku pētījumu par šo neparasto personī-
bu, kas, kalpojot brāļu draudzes misijai, apceļoja 
vairākus kontinentus, ikvienā no savas darbības 
vietām aktīvi nododoties radošai un organizato-
riskai darbībai, kā arī atstājusi paliekošu literāru 
mantojumu. 

21. gadsimta sākumā, pateicoties dažādu hu-
manitāro un sociālo zinātņu pētniekiem, inte-
rese par brāļu draudzi ir atjaunojusies; te vislie-
lākā nozīme bijusi Gvido Straubes monogrāfijai 
Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts) jeb 
Hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture Latvijā, kas 2000. 
gadā piedāvāja aktualizēt brāļu draudzes aktivi-
tātes kā latviešu nacionālās atmodas priekšvēs-
tures nozīmīgu posmu. Latviešu nacionālo mo-
bilizāciju pa īstam varam izprast, ja atceramies, 
ka brāļu draudze bija globāla kustība, kas aptvēra 
gandrīz visu zemeslodi, hernhūtiešu sludinātāji 
bija īsti «pasaules cilvēki». 

Tieši šajā aspektā Loskīla dzīves gājums šķiet 
atcerēšanās un sarunas vērts arī šodien. Viņa dzī-
ves ceļš no dzimšanas 1740. gadā Kurzemē, Popes 
pagasta Rindā, līdz nāvei 1814. gadā Pensilvānijā, 
Bētlihemā, paver ieskatu fascinējošā un negaidī-
tiem pavērsieniem bagātā stāstā par kalpošanu 
visas pasaules misijai un, mūsdienu terminolo-
ģijā runājot, varbūt arī par veiksmīgu karjeru, par 
ko Loskīls varēja pateikties vienlīdz savām feno-
menālajām darba spējām, iedzimtajam diplomāta 
talantam un delikātajam, mierīgajam raksturam.

Loskīla tēvs bija Stendes un Rindas mācītājs, 
vēlāk Kandavas iecirkņa prāvests. Piederēdams 
pie retajiem kurzemniekiem, kam simpatizēja 
hernhūtiešu idejas, viņš ataicināja savam dēlam 
mājskolotāju no Hernhūtes. Loskīls turpināja 
mācības hernhūtiešu seminārā Barbijā — Saksi-
jas-Anhaltes pilsētā, kas 18. gadsimtā bija viens 
no brāļu draudzes centriem — un studēja teolo-
ģiju un medicīnu Halles Universitātē. 1760. gadā 
viņš kļuva par brāļu draudzes locekli. Turpmā-
kajos gados Loskīls kādu laiku strādāja par sko-
lotāju dažādās vietās Vācijā, par skolas pārzini 
un ārstu Amsterdamā, kur paguva publicēt garī-
gu dziesmu krājumu Holländisches Brüdergesang-
buch (Holandiešu brāļu dziesmu grāmata, 1773), vēlāk 
pārcēlās uz Zeistu, bet no 1775. līdz 1789. ga-
dam apmetās uz dzīvi dzimtajā pusē, tiesa, ar īsu 
pārtraukumu 1781. gadā, ko pavadīja Barbijā. Vi-
dzemē Loskīls sākotnēji strādāja dažādos amatos 
brāļu draudzē, tad kļuva par priekšnieka palīgu, 
visbeidzot 1785. gadā — par priekšnieku. Šajā lai-
kā viņš nodarbojās ar latviešu garīgo dziesmu sa-
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cerēšanu un atdzejošanu — kopumā viņa spalvai 
pieder nepilns pustūkstotis garīgo dziesmu. Tas 
nelika šo dziesmu autoram kļūt pārgalvīgam vai 
nepamatoti pašapzinīgam. «Gan ir ties, ka visas 
mūsu dziesmas un lūgšanas šinī pasaulē ne ir pil-
nīgas, bet gauži trūcīgas,» viņš vaļsirdīgi atzinās, 
«tomēr — kad no visas sirds dziedam un taisnā ti-
cībā lūdzam — uz to droši palaisties drīkstam, ka 
tas Svētais Gars mūsu vājībām par palīgu nāk un 
pats mūs aizstāv ar neizrunājamām nopūšanām.» 
Līdztekus latviešu rakstiem Loskīls aktīvi publi-
cējās arī vācu valodā. Te minami šodien gandrīz 
aizmirstie viņa sprediķu un lūgšanu krājumi, arī 
celsmes grāmata Etwas für Geist und Herz, auf dem 
Wege zur Ewigkeit (Kaut kas garam un sirdij ceļā uz-
mūžību, 1801), kas piedzīvoja vairākus atkārtotus 
izdevumus. Līdz pat 20. gadsimta otrajai pusei 
Loskīla garīgās dziesmas bija atrodamas arī vācu 
dziesmu grāmatās. 

Garīgās dziesmas latviešiem
Brāļu draudzei Vidzemē tas bija laiks pēc aiz-

lieguma atcelšanas (1770. gadā), kad, kā aizrāda 
trimdas latviešu mācītājs Edgars Ķiploks, hern-
hūtieši kļuva piesardzīgi un lielāku vērību vel-
tīja iekšējai dzīvei un nostiprināšanās mēģinā-
jumiem. Šajā laikā arī sakuploja brāļu draudzes 
rokraksta literatūra, kas bija domāta gan kolek-
tīvai, gan intīmai lasīšanai, — svētrunas, dzīves-
stāsti, misijas apraksti, garīgās dziesmas, diāriji 
u. c. Grāmatniecības vēsturnieks Aleksejs Apī-
nis, kurš tos aprakstījis grāmatā Neprasot atļauju 
(1987), atzīmē, ka garīgās dziesmas bija vienīgais 
žanrs, kurā līdzās rokrakstiem popularitāti iegu-
va arī iespiestas grāmatas — un runa te ir arī par 
abām Loskīla grāmatām, kas minētas šī raksta sā-
kumā. Cita starpā interesanti atzīmēt, ka Loskīla 
liturģijas tika apspriestas vācbaltiešu periodikā, 
tā kļūstot par vienu no retajiem gadījumiem, kad 
latviešu brāļu draudzes teksti nonāca Baltijas iz-
glītoto vāciešu uzmanības lokā.

Šajā laikā latviešu garīgās dziesmas žanrā brie-
da pārmaiņas. Dziesmu grāmatas līdzās kalendā-
riem piederēja pie latviešu visvairāk pirktajiem 
un iemīļotajiem izdevumiem — par to liecina gan 
daudzie īpašuma ieraksti, kas atrodami saglabā-
tajos eksemplāros, gan arī ziņas par metieniem 
un noietu. Tradicionālās oficiālās luterāņu baz-
nīcas dziesmu grāmatas, kas ietvēra jau 17. gad-
simta tekstus, nāca klajā jaunos, pārstrādātos un 
uzlabotos variantos; tikmēr Vidzemes un Kurze-
mes mācītāji neologi — hernhūtiešu un piētistu 
idejiskie opozicionāri — kala plānus pavisam jau-
nām racionālisma dziesmu grāmatām, kas būtu 
brīvas no lasītāju iemīļotās emocionālās un nere-
ti mistiskās izteiksmes. Kamēr šie plāni bija lemti 
neveiksmei (lasītāji minētos eksperimentus ne-
pieņēma un grāmatas nepirka), Loskīlam, šķiet, 
bija izdevies uztaustīt īsto dzejiskuma stīgu, caur 
kuru iemiesot 18. gadsimta latviešu reliģiozitāti. 
Literatūrzinātnieks Jānis Krēsliņš seniors zīmī-
gi atgādina Kaudzītes Reiņa atmiņas, kurās fik-
sēts, ka viņa bērnībā «visupirmie pantiņi, kurus 
mācīja, gan bija no mīļām un tik latviskām Los-
kīla dziesmām». Piemēram, šī Loskīla galda lūg-
šana dažos avotos vērtēta kā viena no skaistāka-
jām savā žanrā: «Svētī, Dievs, tās dāvanas, ko no 
augšienes tu dodi! Svētī mūsu lūgšanas, mūs uz 
pateicību modi. Lai uz tevi acis veram, kad mēs 
ēdam, kad mēs dzeram.»

Atšķirībā no viena otra cita garīgā dziesminie-
ka Loskīls pie lasītājiem vērsās ne tikai kā pie brā-
ļiem un māsām, bet tieši kā pie latviešiem. «Vi-
siem latviešiem lai ir žēlastība, apžēlošana un 
miers no Dieva tā Tēva un no tā Kunga Jēzus 
Kristus, tā dēla tā tēva iekš patiesības un mīles-
tības,» viņš izteicās. «Tad tā dvēsele teic augsti To 
Kungu un tas gars priecājas Dieva sava pestītāja, 
vēlēdams viņu slavēt ar skaņu. To pie sev pašu tā 
atrazdams, es Tā Kunga zemīgi izlūdzos, ka viņš 
man dotu žēlastību un spēku ne vien vāciešu, bet 
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arīdzan latviešu valodā dziedāt no tā mīļa tēva, 
kas mūs uz tādu mūžam neizprotamu vīzi mīlē-
jis ir.»

Viņa dziesmas bija bagātas ar emocionālu iz-
teiksmi un deminutīviem, tomēr Loskīls vairījās 
no misticisma, distancējās no fiziskās Jēzus klāt-
būtnes, interpretējot Jēzu kā draugu un brāli un 
daudzviet viņu vispār apejot. Analizējot šīs iezī-
mes, literatūrvēsturniece Māra Grudule secina, 
ka tādējādi skaidrojama oficiālās baznīcas labvē-
lība pret Loskīla garīgajām dziesmām, uzņemot 
35 no tām arī 19. gadsimta luterāņu dziesmu grā-
matās. 

«Ļaudis ļoti cienīja Loskīla dziesmas, jo viņas 
bija vienkāršas un jūsmīgas,» 1929. gadā atzīmēja 
kāds anonīms apskatnieks. «Loskīls savās dzies-
mās prata izteikt vienkāršiem ļaudīm dziļākās 
domas saprotamās līdzībās, lietodams patīkamus 
pamazināmos vārdus.» Cik daudz Loskīls sacerē-
ja pats un cik atdzejoja — tas vēl aizvien ir turp-
māku pētījumu uzdevums. Māra Grudule dažus 
atdzejoto dziesmu avotus atradusi Marijas fon 
Heinas un Ludviga fon Cincendorfa darbos, bet 
jautājums par citām dziesmām paliek atklāts. 

Savukārt lasīšanas vēstures aspektā intriģē-
joša ir Loskīla norāde par to, ka viņa publicētās 
dziesmas nav iecerētas tikai kopējai dziedāšanai 
vien. «Bet, mani mīļi!» viņš kādā priekšvārdā ie-
saucas. «Šās dziesmas it nemaz neir taisītas priekš 
dziedāšanas iekš baznīcas. Tur jums, paldies Die-
vam, jau ir dziesmu grāmatas, iekš kurām atrodas 
daudz dārgas mantas, kuras nevar tapt gan pār-
domātas un baudītas. Tādēļ es no šām dziesmu 
grāmatām it nevienu peršiņu šinī gramatiņā licis 
esmu. Šās dziesmiņas, ko es jums rokā dodu, ir 
visas viscaur jaunas, no ikviena, kas grib, klusī-
bā baudījamas jeb arīdzan tur dziedamas, kur šis 
vārds tā Kunga var tapt piepildīts: «Kur divi jeb 
trīs ir sapulcināti manā vārdā, tur esmu es viņu 
vidū.»» 

18. gadsimtā līdztekus skaļajai lasīšanai, kas 
dažkārt dēvēta arī par lasīšanu «ar ausīm», tāpat 
dziedāšanai, latviešu vidū nostiprinājās klusā, in-
tīmā lasīšana. Droši vien būtu pārspīlējums te iz-
celt tieši Loskīla rekomendācijas, tomēr svarīgi, 
ka viņa redzeslokam šī pāreja nepaslīdēja garām. 
Atzīmējot, ka virkne Loskīla garīgo dziesmu pie-
der pie šī žanra «dzelzs inventāra», Edgars Ķip-
loks secina: «Viņš ir vienīgais no latviešu brāļu 
draudzes ziedu laika dzejniekiem, kura dziesmas 
paturējušas savu vietu līdz mūsu dienām.»

«Miesa un dvēsele bij atspirgta»
Loskīla harismātiskā personība atstāja spēcīgu 

iespaidu arī uz laikabiedriem. 2019. gadā Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rok-
rakstu lasītava no Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas dāvinājumā saņēma plašu hernhūtie-
šu rokrakstu krājumu, starp kuriem ir daudzas 
līdz šim nezināmas brāļu draudzes locekļu au-
tobiogrāfijas. Viena no tām pieder latviešu hern-

hūtietim Miķelim Pētersonam (1747—1816), kas 
savā rakstījumā atceras un vairākkārt ar sirsnību 
piemin draudzību ar Loskīlu. Pētersons pavadī-
ja Loskīlu arī ārzemju braucienos, tāpēc viņa at-
miņas ir aplūkojams kā vērtīgs kultūrvēsturisks 
avots. Pētersons atzīst, ka, dodoties līdzi Los-
kīlam uz Pēterburgu, «tape mana sirds tā kā no 
jauna pamodināta un iepriecināta, un savu ikdie-
nišķu kalpošanu es varēju ar sirds prieku pada-
rīt, juzdams, ka miesa un dvēsele bij atspirgta». 
Saskaņā ar vienu interpretāciju Loskīls pārcēlās 
uz Pēterburgu, lai aizstāvētu savas draudzes inte-
reses un administratīvi pārvaldītu brāļus arī citās 
Krievijas daļās.

Turpmākajās gaitās, kurās šķiršanās mijās ar 
atkalsatikšanos, Pētersons ar gandarījumu at-
ceras Strīķu muižā pavadīto laiku: «Še iekš šās 
klusas vietiņas mums it labi klājās; gan dabū-
jām draugus, kas mūs apraudzīja no mīlestības: 
viens sevišķīgs žēlastības laiks še iesākās priekš 
mums, latviešiem, kur mūsu m[īļais] tēvs Loskiel 
dažu reize nāce mūsu sapulcināšanas vidū un ap-
liecināja no tā nopelna mūsu m[īļā] Pestītāja un 
viņa mīlestības, kur ar sajuzdamām sirdīm bau-
dījām un priecīgi kopā bijām.» Pētersons atminas, 
ka 1789. gadā devies kopā ar Loskīlu uz Vāciju, 
izbraucot no Ungurmuižas; caur Kleinvelku viņi 
nokļuva Hernhūtē: «Mīlestības un prieku asaras 
plūde vien pār vaigiem. Šī mīlīga sarunāšana man 
paliek neaizmirstama. Pie tik daudz baudīšanām 
mums nu vēl klāt nāce tā liela žēlastība tai 13. au-
gust to sv. vakariņu ar to Ernhut draudzi līdzbau-
dīt iekš to Bertolsdorf baznīcu. Ko mēs 2 nabagi 
latvieši, savu lielu nevērtību dziļi sajuzdami, šinī 
dienā baudījām, to mēs ar vārdiem gan nespējam 
izsacīt, bet neaizmirstams mums tas paliks uz 
visu savu mūžu.» Pētersons neaizmirst pieminēt 
arī Loskīla sagatavoto «Pēterburgas dziesmu grā-
matiņu, kas mums par lielu prieku un baudīšanu 
rokā nāce». Kamēr Miķelis Pētersons izjuta savus 
latviskos mazvērtības kompleksus, vācbaltietis 
Loskīls redzēja latviešos intelektu, entuziasmu 
un kristīgu pārliecību, kas jāatmodina.

Vienlaikus ar latviešu garīgo dziesmu sacerē-
šanu un Vidzemes brāļu draudzes vadīšanu Los-
kīls, dzīvodams Strīķos Vidzemē, klusībā no-
devās pavisam atšķirīgām interesēm — studēja 
pētījumus par indiāņu pievēršanu hernhūtismam 
Ziemeļamerikā. Hernhūtiešu misionāri bija de-
vušies uz Ziemeļameriku jau 18. gadsimta pirma-
jā pusē, bija tapušas vārdnīcas un misijas darba 
instrukcijas, sarakstītas un apkopotas vēstules un 
dienasgrāmatas, publicēti arī plašāki darbi, starp 
kuriem īpaši minamas bīskapa Špangbergera, mi-
sionāra Ceisbergera un Dr. Robertsona grāma-
tas. Vaļasbrīžos nododoties šo darbu studijām, 
Loskīls sarakstīja apjomīgu pētījumu Geschichte 
der Mission der evangelischen Brüder unter den India-
nern in Nordamerika (Evaņģēlisko brāļu misijas vēsture 
pie indiāņiem Ziemeļamerikā), kas nāca klajā 1789. 
gadā. Daudz nepārspīlējot, var teikt, ka šis mo-
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numentālais darbs nostiprināja Loskīla starptau-
tisko reputāciju. 1790. gadā grāmata tika tulkota 
zviedru valodā, bet 1794. gadā — angļu valodā. 
Ir saglabājušies brāļu draudzes sanāksmju proto-
koli, kuros laika posmā no 1781. līdz 1787. gadam 
apspriesta šīs grāmatas tapšana. Šos protokolus 
sīkāk analizējis vācu vēsturnieks Matiāss Meiers, 
izsekojot daudzajām diskusijām un vairākkārtē-
jai manuskripta pārstrādāšanas gaitai un secinot, 
ka grāmata vērtējama kā kolektīvs darbs, tajā ie-
saistoties virknei brāļu draudzes vecāko. 

Līdz ar grāmatas nākšanu klajā draudzes pie-
nākumi lika Loskīlam pamest Vidzemi. 18. gad-
simta 90. gadus viņš pavadīja, pildot augstus 
brāļu draudzes amata pienākumus Krievijā, Ho-
landē un Vācijā (tajā skaitā brāļu draudzes centrā 
Hernhūtē un arī citviet Oberlauzicā un Šlēzijā), 
līdz 1802. gadā saņēma aicinājumu doties uz Zie-
meļameriku. Tam viņš bez kavēšanās piekrita. 

Gaitas jaunajā kontinentā
1802. gadā Loskīls kļuva par hernhūtiešu bīs-

kapu Bētlihemā Pensilvānijā (te jāatgādina, ka 
Pensilvānijas bīskaps bija atbildīgs par mūsdienu 
Kanādas un ASV ziemeļu daļas teritoriju, kamēr 
mūsdienu ASV dienvidus pārzināja bīskaps Sei-
lemā Ziemeļkarolīnā). 

Loskīls, protams, nebija pirmais baltietis Ame-
rikas kontinentā. Ir samērā neskaidras ziņas par 
latviešiem, kas apmetušies Amerikas austrum-
krastā jau 17. gadsimtā, piebiedrojoties zviedru 
ieceļotājiem Delavērā vai hercoga Jēkaba Tobago 
misijas sastāvā Bostonā. Interesanti, ka 18. gad-
simta vidū Pensilvānijā ieradās Vidzemes baro-
nese Anna fon Pālena, kas bija apprecējusies ar 
hernhūtiešu bīskapu J. Kammerhofu un Bētlihe-
mā veica sieviešu nodaļas pārzines palīdzes pie-
nākumus. Arī te nākotnes pētījumi varētu mums 
sniegt interesantas atziņas.

Domājams, ka Strīķos tapušais un starptau-
tisku rezonansi ieguvušais pētījums par indiāņu 
pievēršanu hernhūtismam (kuru dažādu tautību 
vēsturnieki vēl ilgi lietoja kā uzticamu un lietde-
rīgu avotu) bija viens no iemesliem šim pavērsie-
nam Loskīla dzīvē. Bētlihemā Loskīlu negaidīja 
vieglas dienas. No vienas puses, atbilstoši tālai-
ka amerikāņu mentalitātei viņš, kā ikviens jaun-
pienācējs, tika apsveikts, un viņa teiktajā ieklau-
sījās ar īpašu uzmanību tikai tāpēc vien, ka viņš 
bija ārpusnieks; no otras puses, šajā laikā attie-
cības starp hernhūtiešiem Eiropā un Amerikā 
bija saspringtas galvenokārt finansiālu iemeslu 
dēļ. Loskīlam ikdienas darbā bija nepieciešama 
diplomātija un piesardzīgs saskarsmes stils, lai 
risinātu potenciāli briestošus konfliktus vai iz-
vairītos no tiem. Šķiet, ka Loskīlam, kurš savās 
līdzšinējās stipri raibajās gaitās bija kļuvis par 
īstu kosmopolītu un cilvēku raksturu pazinē-
ju, jaunie pienākumi nesagādāja problēmas, viņš 
kļuva par cienītu un mīlētu sabiedrības locek-
li gan citu misionāru, gan kristietībai pievērsto 

indiāņu vidū, turklāt asredzīgi ievēroja aizmet-
nī esošo jaunās amerikāņu nācijas tapšanu. Jānis 
Krēsliņš atgādinājis par The Dictionary of American 
Biography norādīto, proti, ka Loskīls «izcilā veidā 
piedalījies Amerikas nacionālā gara izveidošanā». 
1803. gadā viņš licis pamatakmeni jaunajai Bētli-
hemas baznīcai, kas uzcelta divu gadu laikā un 
mūsdienās ir viens no ASV valsts aizsardzībā eso-
šiem mākslas pieminekļiem. 

Loskīla ikdienas gaitas jaunajā kontinentā labi 
izgaismo kāda epizode 1803. gadā, kad Ohaio 
dzīvojošais misionārs Dāvids Ceisbergers — vā-
cu-indiāņu (onondango) vārdnīcas un gramati-
kas autors — uzaicināja Loskīlu ciemos. Ņemot 
līdzi savu dzīvesbiedri Mariju Magdalēnu (dzi-
mušu Barlahu) un sekretāri, brāļu draudzes māsu 
Annu Kleistu, Loskīls devās ceļā, kas bija bīstams 
un nemierīgs gan potenciālu laupītāju, gan neiz-
koptās infrastruktūras dēļ. Paļaudamies uz Die-
vu un daudz neraizēdamies par riskiem, kas bija 
sastopami ik uz soļa, Loskīls atpūtas mirkļus vel-
tīja, lai vārsmās apcerētu ceļā gūtos iespaidus. Tā 
tapa dzejojums Extempore auf dem Wagen, kas vai-
rākus gadu desmitus manuskriptā glabājās kādā 
privātkolekcijā, līdz 1887. gadā — 73 gadus pēc 
Loskīla nāves — tika publicēts atsevišķā grāmatā 
Lankasteras grāmatizdevēja S. H. Cāma apgādā 
angļu tulkojumā. Vēl 20. gadsimta pirmajā pusē 
tas amerikāņu periodikā tika cildināts kā agrīnās 
Amerikas vācu literatūras paraugs. Loskīla garīgā 
dziesma Make My Calling and Election, Jesus, Every 
Day More Sure tika plaši atskaņota pat 20. gad-
simta 60. gados. 

Vai šajā dzīves posmā Loskīls bija atstājis pa-
gātnē savu interesi par latviešiem? Vai jutās līdz 
galam izpildījis savu pienākumu pret brāļiem un 
māsām Vidzemē? Vai nostalģija neaicināja at-
griezties pie bērnībā apgūtās latviešu valodas un 
latviešu draudzes locekļiem? Būtu interesanti to 
saprast, bet uz šiem jautājumiem nopietnākas at-
bildes spētu sniegt tikai padziļināti pētījumi Los-
kīla biogrāfijā. Gribas domāt, ka te jāņem vērā 18. 
gadsimta hernhūtiešu sludinātāju mentalitāte, 
kurā misijas darba apziņai bija krietni lielāka no-
zīme salīdzinājumā ar emocionālu pieķeršanos 
vienai vai otrai kristietībai pievēršamai grupai. 

Ir zināms, ka, 1811. gadā zaudējot bīskapa ama-
tu Pensilvānijā, Loskīls aicināts atgriezties mājās 
— gan ne Vidzemē vai Kurzemē, bet Silēzijā vai 
pat pašā Hernhūtē. Taču Napoleona karu dēļ, kas 
šajos gados satricināja Eiropu, nācās nogaidīt, bet 
vēlāk jau ārsts 71 gadu vecajam bīskapam ieteica 
atturēties no došanās ceļā. Loskīls palika Ame-
rikā un nomira 1814. gadā. Viņš apglabāts Bētli-
hemas kristīgo indiāņu kapsētā, un uz viņa kapa 
pieminekļa minēts vārds «kurzemnieks». Loskī-
la literārais mantojums ir biežākas atcerēšanās 
vērts kā nozīmīga daļa no latviešu un vācu re-
liģiskās rakstniecības, savukārt viņa dzīves laikā 
mērotais ceļš no Kurzemes līdz Pensilvānijai at-
klāj brāļu draudzi kā globālu kustību. Ê
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pārdomas

Francijas TV kanālā Mezzo ieskanējās Ver-
di Rekviēms. Iekārtojos krēslā ērtāk. Jau drīz 
kļuva skaidrs, ka priekšnesums būs izcils. 
Tas bija Permas pilsētas operas diriģents Teo-
dors Kurencis ar paša dibināto un organizē-
to ansambli un kori, ar solistiem, kuri bija lie-
liski, bet līdz tam nepazīstami un nezināmi.  
Noklausījies Kurenci, šķirstīju Rekviēma 
partitūru, pārlasīju latīņu tekstu: gara acu priekšā 
nostājās visa Itālijas 19. gadsimta sarežģītā vēs-
ture, ko apzīmē ar atdzimšanu — il Risorgimento. 
Itālijas atmoda noritēja ar trim kariem, daudziem 
upuriem un sarežģījumiem, bet personības, ku-
ras darbojās tajā laikā, bija īstas, lielas, patiesi ie-
vērojamas. 

Vispirms jau pats Verdi — viņa uzvārds kļuva 
par saukli, kurā bija iešifrēta ideja, kas dažādo 
okupantu acīs bija anatēma, stingri vajājama un 
sodāma. Uzraksts Viva Verdi tika lasīts kā Viva 
Vittorio Emmanuele Re d’Italia — «lai dzīvo Vik-
tors Emanuels, Itālijas karalis». Rekviēms tika 
sacerēts un izpildīts Verdi vadībā Risorgimento 
laikmeta populārā rakstnieka Alesandro Man-
coni (1786—1873) nāves pirmajā gadadienā. Po-
pulārākais Verdi skaņdarbs toreiz bija vergu ko-
ris no operas Nabuko: Lido, doma, zelta spārniem, 
tas kļuva par savdabīgu Risorgimento laika him-
nu, un vēl šodien itāļi kora priekšnesuma laikā 
ceļas kājās un jūsmīgi dzied līdzi. 

Otrs Risorgimento ideologs bija Džuzepe Ma-
dzīni (1805—1872), kura idejas uzklausīja ne tikai 
Itālijā, bet visā Eiropā. Madzīni bija pārliecināts 
republikānis un, kad par Itālijas apvienošanās 
simbolu kļuva karalis, atteicās sadarboties. 

Itālijas valsts veidošanu nācās uzņemties trim 
personībām — ģenerālim Džuzepem Garibal-
di (1807—1882), valstsvīram Kamillo Kavūram 
(1810—1861) un Sardīnijas-Pjemontas karalim 
Viktoram Emanuelam (1820—1878). Trīs atšķirīgi 
vīri, ne visai draudzīgi savā starpā, bet vienoti Ri-
sorgimento idejas iemiesošanā.

Garibaldi izstarojums bija ļoti spēcīgs visā Itā-
lijā un aiz tās robežām. Ar saviem brīvprātīga-
jiem viņš vispirms piedalījās Romas republikas 
aizstāvēšanā pret franču karaspēku, kas atbal- 
stīja pāvesta politisko varu. Slavenākais Garibal-
di panākums bija t. s. Tūkstoša maršs: ar saviem 
sarkanos kreklos tērptajiem brīvprātīgajiem viņš 
iekaroja Sicīliju, atbrīvoja Neapoli (toreiz Itālijas 
lielāko pilsētu), pasludināja sevi par diktatoru, lai 
tad svinīgi nodotu varu karalim Viktoram Ema-
nuelam. Dodoties uz Romu, Garibaldi sastapās 
ar Burbonu dinastijas organizēto karaspēku, bet 
pavēlēja savējiem nešaut («itālieši nevar šaut uz 
itāliešiem»). Viens no Burbonu karakalpiem to-
mēr izšāva un ievainoja Garibaldi; sekoja gūsts, 
no kura viņu drīz atbrīvoja. Arī Garibaldi bija 
pārliecināts republikānis, tomēr prata pakļaut 
savu pārliecību galvenajam mērķim, kuru toreiz 
varēja realizēt ar monarhijas palīdzību. No vi-
siem Risorgimento varoņiem Garibaldi šķiet vis-
simpātiskākais — tiešs, godīgs, savu un Itālijas 
ceļu izcirta ar savu zobenu. 

Grāfs Kamillo Kavūrs bija cita kaluma cil-
vēks — diplomāts, pat intrigants, kombināciju 
meistars. Uz Garibaldi raudzījās ar aizdomām, 
jo ģenerāļa tiešums draudēja izšūpot viņa rūpī-
gi veidotās diplomātiskās konstrukcijas. Gari-
baldi savukārt Kavūru neieredzēja par to, ka tas 
bija iztirgojis viņa dzimto pilsētu Nicu frančiem 
apmaiņā pret viņu atbalstu. Arī Kavūrs vēlējās 
apvienot Itāliju, bet gribēja to veikt kā Sardī-
nijas-Pjemontas paplašināšanu, tomēr vispā-
rējais saviļņojums ielija daudz plašākā gultnē.  
Raugoties uz šiem vīriem vēsturiskā perspektī-
vā, kļūst skaidrs, ka abi papildinājuši viens otru 
mērķa sasniegšanai — sadrumstalotās, mazās val-
stiņās sadalītās Apenīnu pussalas apvienošanai 
Itālijas valstī.

Tas izdevās 1861. gadā, un Viktors Emanu-
els kļuva par visu itāļu karali, uz kuru raudzī-
jās kā uz nācijas tēvu. Tas bija pārspīlēti, bet lie-
ku reizi rāda, cik liela nozīme pārmaiņu laikā ir 
personībām — īstām vai iedomātām. Un karalis 
Viktors Emanuels bija zināmā mērā iedomāta 
personība. Kavūrs kļuva par Itālijas premjermi-
nistru, bet ārkārtīgi intensīvās darbības dēļ sasli-
ma un nomira jau tajā pašā gadā. Garibaldi dažus 
mēnešus bija kara ministrs, bet tad aizbrauca uz 
savu Kapreras salu, kur nodarbojās ar zemkopību 
un zvejniecību. 

Itālijas valsts palika ar savām problēmām. 
Sākotnēji galvenā — valodas problēma. Šo-
dienas itāļu valoda, kuras pamatā Toskānas 
dialekts (la lingua toscana) , toreiz pavisam ne-
bija izplatīta. To izdevās pārvarēt, bet star-
pība starp industrializētajiem ziemeļiem un 
lauksaimnieciskajiem nabadzīgākajiem dien-
vidiem palika. Risorgimento laikmeta kvē-
le tomēr bija tik spēcīga, ka jūtama joprojām.  
Manuprāt, to pašu varam teikt par latviešiem 
trešās Atmodas laikā. Vai arī šodien? Ê

Valdis Krastiņš

Personību 
kvēle


