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Ilona Misāne

Dvēseļu
radniecība:

autors, grāmata un
lasītājs

Jaunciema bibliotēka pa

Grāmata manā dzīvē ienāk ar savu īpašo smaržu, ar
lapu čaukstēšanu un mammas lasīto pasaku par mārīti,
kas pirka sev kurpju pārīti. Tā nāk ar mazā Honzika ceļojumu, ar skumjo stāstu par Baltkrēpi, ar drosmīgajiem
cālēniem, kas devās ciemos pie saulītes, ar...
Grāmatu plaukts ir neizskaidrojami pievelkošs. Tas nav
MJFMT Oǖ%Sǟ[ǋLNB[T KPNǼTVSPDǟCBOBWOFLǋEBEJäǋ
man ir tikai mamma, un viņai jāpabaro un jāapģērbj mūs
abas. Bet šis un tas tur tomēr ir. Kā es gaidu tos īpašos brīžus, kad man atļauj izcelt no šī plaukta lielo un smago grāmatu par Lāčplēsi. Cik tā bieza! Tā iedveš bijību. Kādas interesantas lapas! Katru krāšņo ilustrāciju nosedz plāna
puscaurspīdīga papīra loksne, kas jāšķir sevišķi uzmanīgi, lai neieplīstu un nesaburzītos. Kas tikai tur nav attēlots!
Gan skaistais, gan briesmīgais, gan pazīstamais, gan neparastais. Noslēpumaina, fantāziju rosinoša pasaule. Plauktā
ir arī pāris latviešu gleznotāju reprodukciju albumi, un arī
UJFNBOQBUǟL,ǋSMJT)ǼOT 7JMIFMNT1VSWǟUJT +BOJT3P[FOtāls... Vēl šobrīd, pieverot acis, redzu Hūna vistiņas saulainā itāļu pagalmā, Purvīša neatkārtojamās pavasara ainavas, Rozentāla otas triepienus viņa pašportretā, sievas un
bērnu portretos, un atceros savādi biedējošo “Melna čūska miltus mala”, kuru tomēr gribas atkal paskatīties.
Nevaru lielīties, ka būtu iemācījusies lasīt ļoti agri.
5JLBJTLPMǋLMBTǖ-BJLBNUǋEǖǦ LBNBOQJFUJLBBS
ÝǣJSTUǟÝBOV WJFO  QǖD BUUǖMJFN WBSǖKV WJTV LP GBOUBzēt pati. Lasītmāka pavēra iespēju uzzināt īsto tekstu,
tomēr neliedza turpināt fantāzijas lidojumu. Man patika iztēloties visu aprakstīto līdz pēdējam sīkumam:
ikviens grāmatas varonis ieguva savus sejas vaibstus,
CBMTJVOLVTUǟCBTNFäT QǦBWBT NǋKBTLBUSTTBWVBQveidu, krāsu, skaņu un smaržu. Tie bija man līdzās ne tikai grāmatu lasot, bet vēl ilgi pēc tam, kad biju aizvērusi grāmatas pēdējo lapu.
Mūsu mazajā skoliņā sākotnēji nebija atsevišķas
bibliotēkas telpas. Kaimiņienei, Dekšņu tantei, kas bija pensionēta skolotāja, bet tagad pildīja bibliotekāres
pienākumus, vairākās klasēs bija pa grāmatu skapim ar
slēdzamām stikla durvīm. Noteiktās stundās viņa atslēdza to vai citu skapi, pa vienai ņēma laukā grāmatas,
saukdama to nosaukumus un par katru pateikdama kādu vārdu, un apkārt saskrējušie bērni varēja izvēlēties

gājušajā gadsimtā

sev tīkamāko, ko paņemt līdzi lasīšanai. Šos brīžus centos nepalaist garām nekad, pat ja pašai lasāmā jau gana. Vēlākos gados, kad bibliotēkai jau bija sava telpa,
pavadīju tur neskaitāmas stundas tāpat vien, staigājot gar plauktiem, pāršķirstot to vai citu grāmatu. Mani
pievilka šī pasaule.
Vasaras es pavadīju nevis pie vecmāmiņas laukos, jo
man tādas vispār nebija, bet pie vectētiņa pilsētā, Rīgas
OPNBMǖ+BVODJFNǋ+BVODJFNBCJCMJPUǖLBCJKBMJFMǋka par skolas bibliotēku. Tur bija tik daudz grāmatu, kādas nebiju ne redzējusi, ne lasījusi! Cik dažādus grāmatu varoņus iepazinu, cik piedzīvojumu kopā ar tiem izdzīvoju šajās vasarās, nav izstāstāms! Biju caur un cauri slima ar grāmatu lasīšanu. “Ko vienmēr sēdi, degunu grāmatā iebāzusi? Palasi arī man!” tā vectēvs. JauJau

(Foto no Latvijas
Rakstnieks R.Blaumanis
krājuma)
as
tēk
lio
bib
Akadēmiskās
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nības un spēka gados viņš bijis liels grāmatu lasītājs,
pats rakstīja dzejoļus, bet vecumdienās viņa vienīgais
draugs bija radio, jo pamazām zuda redze, un viss, ko
viņš darīja, tika darīts ar taustes palīdzību. Tieši vectēvs
toreiz man ielika rokās Rūdolfa Blaumaņa noveles. Lasīju viņam priekšā “Andriksonu”, “Purva bridēju”, “Īsto līgaviņu”. Biju vēl bērns un nesapratu, par ko gan vectēvam klausoties jāraud? Tomēr kopš tā laika R.Blaumanis
ir manā sirdī.
Mēdz teikt, ka katrai grāmatai esot savs laiks. Skolas obligātās literatūras gadi, neskatoties uz manu lielo grāmatu mīlestību, bija smagi. Bērnu šajā vecumā
vilina piedzīvojumi. Biju līdz pēdējai šūniņai pārņemta ar indiāņu grāmatām: mācījos būt izturīga, pārvietoties klusi, būt allaž precīzi laikā visur, kur vien jābūt.
Kopā ar kapteini Nemo ceļoju pa jūras dzīlēm un soli
pa solim iepazinu “Noslēpumu salu”, kapteinim Haterasam asistēju, meklējot Ziemeļpolu. Mani aizrāva lidotāKJUSǟTLǋSUǖKBJT1BEPNKV4BWJFOǟCBTWBSPOJT*WBOT,Pžedubs viņa autobiogrāfiskajās atmiņās “Uzticība dzimtenei” un Meresjevs no Borisa Poļevoja “Stāsta par īstu cilvēku”. Un zinātnieki Mičela Vilsona grāmatā “Tikšanās uz tālā meridiāna”. Manī modās arī romantikas
nots, un es aizgūtnēm lasīju Silvijas Rannamā “Kadriju”. Tikai nez kādēļ bērnībā tik bieži šķirstītais “Lāčplēsis” nu likās murgains un nesaprotams, bet Jāņa JaunTVESBCJǬBi#BMUǋHSǋNBUBwHBSMBJDǟCBTQBSBVHT#JKB
jāpaiet vēl desmit gadiem, lai es tā pa īstam izjustu latvisko lauku garu Annas Brigaderes grāmatā “Dievs. Daba. Darbs”, ar aizrautību izsekotu Janča un Marča gaitām Staburaga tuvumā, no sirds izpriecātos par valodas bagātību “Mērnieku laikos” un izlasītu ne tikai skolas laikā nebaudāmo “Lazdu laipu”, bet arī daudzus citus Ilzes Indrānes darbus.
Līdz dažām grāmatām esot jāizaug. Varbūt izaugu
līdz Imantam Ziedonim, Rainim, sengrieķu traģēdijām
un Viljama Šekspīra lugām... Tomēr ne tikai lasītāja izBVHTNǖJSUǋTǋMT(SǋNBUBQBUJQBSTFWJCF[MBTǟUǋKB
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r grāmatu lasīšan
D.Penaka eseja pa.)
Omnia mea, 1999

u (Rīga:
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R.Blaumaņa
stāstu un
noveļu
krājums
(Rīga:
Liesma
a,
1976.)

JSUJLBJMJFUB1BS(SǋNBUVUǋLǦǼTUEJBMPHǋBSMBTǟUǋKV 
kad lasītājs to “izlaiž caur sevi”, caur savām domām, jūUǋNVOQJFǬFNWBJOFQJFǬFN"VUPSBNHSǋNBUBJ
MBTǟUǋKBNJSKǋCǼUV[WJFOBWJǦǬB WJǬVTUBSQǋKǋQBTUǋW
dvēseļu radniecībai jeb vismaz kaut kādai saderībai.
Vienubrīd likās, ka būtu jauki studēt kaut ko ar grāmatām saistītu, piemēram, filoloģiju. Naivums! Viena lieta ir lasīt to, kas pašam tīk, bet pavisam cita, kad jāizlasa pilnīgi viss, turklāt vēl analizējot, izķidājot, preparējot
pa fragmentiņam, arvien paturot prātā zinošo literatūrkritiķu atziņu, ka klasika ir neapstrīdami vērtīga. Savulaik
gudri prāti tur kaut ko ir atraduši, citi prāti, varbūt ne tik
gudri, nav gribējuši parādīt, ka ir nesaprātīgāki un arī apgalvojuši, ka tur kaut kas ir, vēl citi nākamos gadsimtos
tur atkal raduši ko jaunu, dažkārt savos spriedumos nonākdami līdz absurdam. Manuprāt, daļa par klasiku atzīta vien tāpēc, ka nav parastam mirstīgajam saprotama. Tā nedomāju vienīgi es! Oskara Vailda pasakā “Laimīgais princis” ir šādas rindas: “Un viņš uzrakstīja par to
plašu rakstu vietējai avīzei. Visi citēja šo rakstu, jo tanī bija daudz tādu vārdu, kurus neviens nesaprata”.
ÀǣJFU LBWJTTJSQBWJTBNWJFOLǋSÝJWBSCǼUHSǋNBtas un lasītāja saderība, var būt nesaderība un var būt
arī neitralitāte. Neitralitāte ir tad, kad grāmatu izlasa
bez sajūsmas, bez līdzi dzīvošanas, kā no malas rau-
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lasītāja nerakstītās tiesības, no kurām pirmā skan šādi: “Tiesības nelasīt” un trešā: “Tiesības grāmatu nepabeigt”. Kāpēc gan jāmokās, lasot ko tādu, kas neiet pie sirds, remdenu vai pat nebaudāmu, ja mūsu
dzīve patiesībā ir tik īsa? Vairs neuztraucos par to, ka
OFFTNVJ[MBTǟKVTJÀBSMPUFT#SPOUǖi%äFJOV&JSVw ƎǋSM[B
Dikensa “Deividu Koperfīldu”, Arčibalda Kronina “Cepurnieka pili” un nespēju lasīt Fjodora Dostojevska
EBSCVT/FCBJEPTBU[ǟU LBOFTBQSPUV+PIBOB7PMGHBOga Gētes “Faustu”, Dantes Aligjēri “Dievišķo komēdiKVw .JIBJMB#VMHBLPWBi.FJTUBSVVO.BSHBSJUVw (VOUJ
Bereli un Gundegu Repši, ka man nepatīk Emīls Zolā
un Francs Kafka. Vairs nevērtēju autorus un viņu darCVTTLBMǋiMBCJwiTMJLUJw CFUHBOiTBEFSǟHJBSNBOJw
un “nesaderīgi”.
Autori, kurus saucu par savējiem, ir Ojārs Vācietis,
Egons Līvs, Jānis Baltvilks, Imants Ziedonis, Jānis KlīE[ǖKT ƕSJIT.BSJKB3FNBSLTVOWǖMEBVE[JDJUJƟQBÝVTBEFSǟCV  WBSǖUV QBU UFJLU  HBSǟHP UVWǟCV  J[KǼUV BS
trimdinieku Gunaru Janovski. Vai jūs ticat, ka pastāv
dvēseļu radniecība? Sajutu to jau brīdī, kad manās rokās nonāca pirmā Latvijā izdotā G.Janovska grāmata
“Sõla. Pār Trentu kāpj migla”. Šo grāmatu es nevis lasīju,
CFUE[ǟWPKVVOTBKVUPTUVSLǋNǋKǋT%BVE[BTEPNBT 
izjūtas, norises, notikumu atspulgus, ko biju pārdzīvojusi un nēsājusi sevī, es piepeši redzēju izteiktus visbrīnišķīgākajā veidā! Lasot radās sajūta, ka esmu pazinuRakstnieks G.Janovskis (Foto no Rak
si G.Janovski jau sen. Lieki būtu stāstīt, ka kopš tā brīža
teātra un mūzikas muzeja krājum stniecības,
iem)
meklēju visu iespējamo un atrodamo gan par rakstnieku, gan viņa darbiem. Katra nākamā grāmata bija kā atgoties, un pēc tam aizmirst. Ir arī tādas grāmatas, ku- kalredzēšanās ar labu draugu.
ras nekādi “nelasās”. Agrāk mocījos sirdsapziņas pār(+BOPWTLBHSǋNBUǋTQJFTBJTUBWJǬBMBUWJFÝVWBMPEB
NFUVNPTLǋUǋWBSQBNFTUHSǋNBUVQVTMBTǟUV UBT brīva, nepiesārņota, tēlaina, daiļskanīga. Aizkustinoši ir viņa
taču ir slikti, tāpat kā ar pusdarītu darbu; bet tad ma- SBEǟUJFWBSPǬJTQVSBJOJFQVTBVHVNFJUǖOJ WFDJFKǼSBTWJMnās rokās nonāca franču pedagoga Daniela Penaka ki (vecais Bradiņš romānā “Kaijas kliedz vētru”), bijušie kagrāmatiņa “Kā romāns”. Autors tajā formulējis desmit OBLJ UBHBEUSJNEJOJFLJ +VIBOTi4ÜMǋwVO#BJHBJTi1ǋS5SFOtu kāpj migla”), leģionāri, kuri no puikām kļuva par vīriem ar
kara šausmās sadegušas jaunības izdedžiem krūtīs. Saviļņo
rakstnieka un viņa varoņu dziļā, patiesā dzimtenes mīlestība. Lappuses, kurās aprakstītas trimdinieku atmiņas par
dzimteni un smeldzīgās ilgas pēc tās, man ir vistuvākās:
“ — Čibuk, vai tu vēl atceries sava tēva sētu?
— Atcerūs. Ustoba moza, grīsti zami. Rūkom varēju
dasnīgt.
— Vai tu vēl ietu atpakaļ?
Kādu brīdi viņš likās domājam.
— Kū prosi. Caur nakti un caur dubļiem bristu, — viņš
nokaunējies apklusa un nokāra galvu”.
#BJHǋVOƎJCVLBEJBMPHTOPi1ǋS5SFOUVLǋQKNJHla”)
5ǋ JS SBLTUOJFLB  HSǋNBUBT  MBTǟUǋKB TBEFSǟCB
G.Janovskis, tāpat kā R.Blaumanis, ir mans rakstnieks,
un man pieder tas, ko esmu no viņa rakstītā izlasījusi,
ko esmu savākusi biezā mapē, pieder rakstnieka atbilde radioraidījumā, kad sadūšojos piezvanīt, un arī tā
saulainā, bet skumjā rudens pēcpusdiena, kad ar ziediem no sava dārza sagaidīju rakstnieka pelnu šķirstiņu Dzimtenē.
Laiku pa laikam izmantoju vēl vienu no D.Penaka
ot Latvijā (Rīga:
G. Janovska darbi beidz
nosauktajām
lasītāja nerakstītajām tiesībām, devīto:
Liesma, 1991.)
“Tiesības lasīt skaļā balsī”, ko tiku likusi lietā jau bērnībā, vectēvam priekšā lasot. Vakaros šo to palasu priek-
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D.Penaks aizstāv lasītā

ju

jās. Tas būtu tikpat kā iet un satikt kādu vecu draugu. (..)
Sen nelasītā grāmata mani apņēma kā silta seģene, man
pavērās cita pasaule, un tajā es iegrimu, aizmirsdams savas rūpes un neziņu par rītdienu”.
Vai Jūs ticat, ka pastāv dvēseļu radniecība?
7BJUJDBU LBQBTUǋWTBWTUBSQǖKBTBJLOFSBLTUOJFLT
HSǋNBUBMBTǟUǋKT
Es ticu!

Bagātīgi
ilusstrētā
Māra
Putniņa
“Mežonīgo
pīrāgu”
rija
sēri
Pēc zviedru
rakstnieka
Ulfa St
S arka
darba
“Aušas
un nirla
as”
motīviiem
Zviedrijas
televīzijā
ir uzņemta
filma
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šā dzīvesbiedram, kuram veselība liedz daudz piepūlēt
redzi. Tā ir brīnišķīga sajūta, ka varu papildināt ar skaņas niansēm rakstnieku radītās gleznas un tēlus. Balsī
JSJ[MBTǟUTÝJTUBTQBSLBMOJFNOP3FJOIPMEB.FTOFSBVO
Hansa Kammerlandera, Ivara Sīļa stāsti par Grenlandi
un baltajiem lāčiem, izdzīvotas Silasa dēkas Sesilas Bedkeres darbos… Skaļā lasīšana tika arī mūsu meitiņām,
kad kopīgi ceļojām Vinnija Pūka, trollīša Mumina, Karlsona, Pepijas, Mērijas Popinsas un citu varoņu pasaulē.
Tā mana grāmatu apsēstība pārgājusi arī uz ģimeni, kā
WBJOBHPKVNTV[WBSB+ǋ[FQB0TNBǬBJ[EPUǋTi4QSǟEǟša bibliotēkas” konkursā 90.gadu sākumā, balvā saņemot ceļojumu visai ģimenei uz Londonu.
Savādi, ka dzīvē viss sakārtojas negaidīti, interesanti un laikam taču pareizi. Kad pirms astoņiem gadiem
man piedāvāja darbu bērnu bibliotēkā, es sapratu, ka
jau sen esmu pēc tā ilgojusies. Kā pasakā, vai ne? Radās iespēja savienot aizraušanos ar darbu vienā veselumā. Esmu pateicīga toreizējai bērnu bibliotēkas bibliotekārītei Silvijai, ka viņa to bija nojautusi un ne mirkli
nenožēloju toreiz izdarīto izvēli. Katru dienu mani apņem grāmatu smarža un lapu čaukstoņa un bērni, kuri
ir kā māls, vēl veidojami, vēl uzklausa. Viņos var mēģiOǋUNPEJOǋUNǟMFTUǟCVV[HSǋNBUVBSQSJFLÝǋMBTǟÝBnu, ar tematiskām pēcpusdienām, ar ieteikšanu… Bet,
MBJJFUFJLUV JSKǋMBTBQBÝBNVOFTUPEBSVBJ[HǼUOǖN
Manu rakstnieku sarakstam piepulcējies Māris Putniņš
ar “Mežonīgajiem pīrāgiem”, Justeins Gorders ar “Apelsīnu meiteni” un “Pasjansa noslēpumu”, Ulfs Starks ar
“Aušām un nirlām”. Un noteikti būs vēl citi.
7ǖMSFJ[ BUHSJFäPUJFT QJF %1FOBLB  DFUVSUǋ OP MBsītāja nerakstītajām tiesībām skan: “Tiesības pārlasīt”.
Kad man gribas parunāties ar tuvu un mīļu draugu, es
visbiežāk (jau kuro reizi!) ņemu rokās kādu no Gunara
Janovska grāmatām un... Rakstnieks pats to ir pateicis
vislabāk: “...piepeši man briesmīgi iegribējās lasīt kaut ko
pazīstamu un tuvu, ko es būtu lasījis sen atpakaļ — mā-

