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Aleksandra Mariņina raksta ne vairāk, ne ma-
zāk kā tipiskus mūsdienu krievu detektīvus un 
divdesmit gadu laikā kļuvusi par vienu no vado-
šajām Krievijas grāmatu tirgus bestselleru auto-
rēm. Prese viņu pamatoti dēvē par detektīvu pa-
saules karalieni, bet pati rakstniece savu grā-
matu popularitātes cēloņus skaidro vienkārši: 
“Tas, kas interesē un satrauc mani, interesē un 
ir svarīgs lielam cilvēku skaitam. Tas arī ir manu 
panākumu cēlonis”.1 A.Mariņinas grāmatām ir 
daudz cienītāju ne vien Krievijā, bet arī visā pa-
saulē — viņas kriminālromāni tulkoti pārdesmit 
pasaules valodās. Rietumeiropas un Amerikas 
lasītājiem tie atklāj postsociālisma dzīves skar-
bās reālijas.

-
tores darbi kļuvuši par stabilu Latvijas grāmatu tir-
gus sastāvdaļu. 2007.gadā latviešu valodā bija izdo-
ti 30 viņas grāmatu tulkojumi, un tikai daži no tiem 
bija atkārtoti. Pēdējos pāris gados (2008.–2009.) 

citviet, arī Latvijā, gan iestājies atslābums, ko varētu 

-
mānu sērijas “Skats no mūžības” aizsācējs — romāns 
“Labie nodomi”. Jaundarba parādīšanās operativitā-
te liecina, ka latviešu lasītāju sabiedrībā pietiekoši 
daudzi autores darbu cienītāji viņas romānus gaidīt 

rakstnieces personības, darbiem, lasītāju viedokļiem 
par viņas daiļradi.

Biogrāfiska uzziņa

-
sejeva) dzimusi 1957.gadā Sanktpēterburgā, kopš 

novirziena skolā un mūzikas skolā. 1979.gadā beigusi 

pētniecisko darbu PSRS Iekšlietu ministrijas akadēmi-

jā, specializējoties psihiski slimo un recidīvo noziedz-
nieku personības struktūras izpētē. 1986.gadā par šo 
tematu viņa aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju. 
Kopš 1987.gada viņa nodarbojās ar noziedzības ana-

-
kavas Juridiskā institūta redakcijas un izdevniecības 

zinātnisku publikāciju autore. 1998.gadā viņa kā mi-
licijas apakšpulkvede tika atvaļināta, un kopš tā laika 
pilnībā nododas tikai literārajam darbam.

Pirmā literārā publikācija — stāsts “Sešspārnu 
Sera#ms” (Шестикрылый Серафим, kopā ar kolēģi 

Милиция. 

literāro darbību kriminālromāna žanrā, tapuši vairāk 
nekā 30 romāni. Rakstīts tiek ātri, darba produktivitā-
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te ir augsta — vairāki sējumi gadā. Vēl nav nožuvusi 
tipogrā#jas krāsa no jaunizdevuma, kad rakstniece 

-
bus izdod izdevniecība Эксмо, un rakstniece tai pali-
kusi uzticīga, par spīti daudz ienesīgākiem piedāvāju-
miem, ko skaidro ar sadarbības sniegto emocionālo 

kriminālromānu sēriju par operatīvo izmeklētāju 

ievirzes darbus, piemēram, ģimenes sāgu. Prasīgo li-

ne vienmēr ir bijusi atzinīga, kāds tos nodēvējis pat 
par “rūpīgi sagatavotu barību lasītāja vēderam, kas 
vēdera darbību nebojā”.2 Cits nekautrīgs korespon-
dents autorei pajautājis, vai viņa savas grāmatas vērtē 
kā literatūru. Rakstniece atbildējusi: “Literatūra — tas 

ir viss, kas rakstīts ar burtiem”.3

1995.gadā bestselleru karaliene prēmēta par labā-
ko grāmatu, kas atspoguļo milicijas darbu. 1998.gadā 

-
gū viņa kā visvairāk pārdoto darbu autore 
atzīta par “Gada rakstnieci”, 1998.gadā sa-
ņēmusi arī sociālpolitiskā žurnāla Огонёк 
prēmiju nominācijā “Gada panākums”. 
Žurnālā Культ личностей

ierindota valsts 25 ievērojamāko cilvēku 
-

rade novērtēta kā ievērojams krievu kul-
tūras panākums — rakstniece saņēmusi 

balvām, prēmijām un atzinības apliecinā-
jumiem 2006.gadā pievienojās prēmija 
“Desmitgades rakstnieks”.

Par rakstnieces personību un 
daiļrades procesu: tikšanās 
reizes reminiscences

Pirms gadiem pieciem šo rindu autorei 

apmeklē bieži, taču šejienes vidi viņa nepazīstot tik 
labi, lai smeltos vielu literārajai daiļradei. Šīs tikšanās 
reminiscences, literātes stāstītais, kā arī ziņas no rakst-
nieces personīgās tīmekļa vietnes (www.marinina.ru) 

stila raksturojumu.

rakstniecei tīk lasīt detektīvromānus vai datorā spē-
lēt preferansu. Viņā nav teatrālisma, uzspēlētu pozu. 

-
klātība valdzina. Nesen 50 gadu jubileju nosvinējusī 
literāte kā personība atraisījusies tikai brieduma ga-
dos, tā īsti 
un jaunību viņai nesaistās ne skaistas, ne vētrainas 
atmiņas. Kādā intervijā viņa pastāsta, ka pusaudzes 
gados esot bijusi liela auguma un apaļīga, pat pašas 
māte viņu bieži saukusi par “korovu” (govi), tas radī-
jis kompleksus.  No zema pašvērtējuma rakstniece 

joprojām neesot atbrī-
vojusies. Neskatoties 
uz mātes despotisko 
raksturu, abām bijušas 
sirsnīgas un uzticības 
pilnas attiecības. Skolas 
gados viņa attīstīja no 
tēva, arī profesionāla 
izmeklētāja, mantotās 
garīgās ievirzes — mā-
cījās mūziku, svešvalo-
das, interesējās par lite-
ratūru, bet reālajā dzīvē 
trūkstošās romantiskās 
attiecības kompensēja 
ar pašsacerētiem mīles-
tības stāstiem, ko vēlāk 
iznīcināja.

Pašlaik rakstnieces dzīve 
ievirzījusies drošās un stabi-
lās sliedēs, viņas stils un para-
dumi gadu gaitā tikpat kā nav 
mainījušies. No pirmā vīra 

draudzīgi, vēlāk pārdzīvojusi 
vairākas dvēseles traumas, 
līdz satikusi savas dzīves īsto 

-
cējās brieduma vecumā pēc 
vairāku gadu draudzības un 
kopdzīves, jo Sergejam ne-
bijis viegli saraut saites ar ie-
priekšējo ģimeni.

kā kājas ātri nogurstot, mīļuprāt viņa staigātu tikai 
krosa kurpēs, tomēr prezentācijās un citos saviesīgos 
pasākumos ierodas augstpapēžu kurpēs. Grāmatu 
svētkus, tikšanās ar lasītājiem un līdzīgus pasākumus 

laiks, pastaigas gar jūru vai priežu mežā ir labākā atpū-
ta. Pēc smalkajām aprindām un literārās sabiedrības 
viņa neizjūt vajadzību. Viņai nav bijis svarīgi iestāties 
Rakstnieku savienībā vai citās profesionālu literātu 
apvienībās. No krievu rakstniekiem viņa iedibinājusi 
pazīšanos tikai ar dažiem detektīvžanra pārstāvjiem. 
Vissvarīgākā esot lasošās publikas attieksme.

Kad 1998.gadā rakstniece pārtrauca strādāt algo-
tu darbu, likās — nu gan mājas apstākļos varēs aktīvi 

-
ce nonāca pie secinājuma, ka jādzīvo pēc stingriem 
kanoniem, jo tikai režīma ietvaros literārais darbs sek-
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nostabilizējies ierēdniecisks dienas režīms. Kad kārtē-
jā romāna ideja izkristalizējusies un sižeta līnijas ieski-
cētas, deviņos no rīta viņa atstāj mājas un steidzas uz 
aģentūru, lai sēstos pie datora un vakarā reizē ar vi-
siem strādājošiem cilvēkiem dotos mājup. Ja rakstīša-
na nevedas, tiek uzspēlēta kāda kāršu partija datora 
ekrānā. Sestdienas un svētdienas viņai ir brīvdienas.

Rakstniece pauž domu, ka detektīvžanra sacerēju-
mus lasa visi, tikai vieni to atklāti atzīst, bet citi, gribē-
dami izlikties intelektuāli, slēpj. Lasītājus visos laikos 
un visā pasaulē ir interesējusi intriga. Ja nav spraiga 
sižeta, to vajag aizstāt ar ko citu. Diemžēl psiholoģis-
ko pārdzīvojumu atainojums ne visus interesē, tādēļ 

-
jevska romānus. Bet detektīvromānos bieži galvenais 
ir spraiga notikumu attīstība. Detektīvromānu autors 
izmanto ļaužu ziņkārību — kā lieta beigsies, tādēļ, 
ja kāds romānu neizlasa līdz galam, tad 
vismaz ieskatās tā pēdējās lappusēs. Sa-
cītais ļauj domāt, ka rakstniece apzinās, 
ka ar savu daiļradi pilda sociālo pasūtī-
jumu. Iekšlietu sistēmas analītiskajā daļā 
uzkrātās zināšanas par noziegumu deta-
ļām ļauj brīvi operēt ar informāciju, kas 
mazāk kompetentam autoram būtu spe-

atmiņas pūrā uzkrāto faktu un situāciju 
pietikšot literārajai daiļradei visa mūža 

-
tore pārraksta dzīvi, viņas modelētajām 
situācijām nav precīzu dzīves analogu. 

-
rētu notikt, tātad notikumi ir reāli vai ti-
cami. Bijušais Galvenās Kriminālpolicijas 
pārvaldes vadītājs  atzi-
nis, ka no rakstnieces romāniem smēlies 
praktisko pieredzi un pat aizguvis dažas 
izmeklēšanas metodes.5

Romānu varoņu prototipus rakstnie-
ce iesaka nepūlēties identi#cēt, jo tam 
nebūs sekmju, tomēr vienu otru situāciju viņas biju-
šie kolēģi varētu atpazīt un krietni pasmieties. Vienīgi 

-

un viņas vīram.

-
rēt faktu materiāla krājumi un rakstīšanas gaitā iegū-

ka savu ieceru īstenošanai viņa izmantojot nēģerus 
(literārā darba melnstrādniekus, bez ienākumiem pa-
likušos literātus). Baumas gan ir stipri apšaubāmas. 

citus pasaules bestselleru radītājus, piemēram, angļu 
rakstniece Barbara Kārtlenda (Barbara Cartland) vie-
nu otru mīlestības romānu uzrakstījusi pat divu ne-
dēļu laikā.

kas uzrauga uzrakstītā atbilstību detektīvžanra prasī-

bām, lūko, vai, piemēram, lasīšanas procesā pāragri 
nevar uzminēt noziedznieku. Pirmais uzrakstīto lasa 

-
vesbiedre. Jau pabeigtu romānu kā nozares profe-
sionālis — milicijas apakšpulkvedis ar 25 gadu darba 
stāžu — lasa rakstnieces vīrs Sergejs. Viņš pārbauda, 
vai nav pieļautas juridiskas kļūdas. Visbeidzot darbu 

-
li kā patērētāja. Pati autore pēc uzrakstīšanas savus 
darbus nepārlasa. Redakcionālās un tehniskās kļūdas 
novērš redaktori. Viņi pārbauda, vai autore nav saput-
rojusi literāro varoņu vārdus, vienu un to pašu perso-

vai nav sajaukti dzimšanas gadi un datumi, vietas, no-
tikumu hronoloģija. Kad visas kļūmes novērstas, grā-

autorība nav apšaubāma, literārā aģenta nozīme un 

darbu radīšanas procesā pamanāmas producēšanas 
iezīmes.

-
jas, ja metro vai citās sabiedriskās vietās viņu atpazīst 
un palūdz autogrāfu. Literārās darbības sākumposmā 
rakstniece mēdza iegriezties grāmatnīcās un apjau-

rakstniece savu lasītāju pazīst: tas ir vidēja vecuma 
(35–60 gadu) cilvēks ar vidējo speciālo vai augstāko 
izglītību, vīriešu un sieviešu proporcija 1:1.

Vērtē latviešu lasītājs

-
jumiem Latvijā, nav iespējams objektīvi raksturot 

-
prezentatīvais tulkojumu skaits pats par sevi liecina, 

Rakstniece sniedz 
autogrāfus
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ka viņa, ja arī nav tik iecienīta kā Dens Brauns (Dan 

Braun) vai Paulu Koelju (Paulo Coelho), pieder popu-
lārākajiem autoriem.

Lai noskaidrotu, kā latviešu lasītāji vērtē 
-

meklētāji, kā arī pētītas lasītāju diskusijas interneta 
vietnēs. Latvijas publisko bibliotēku darbinieki atzi-

pieprasīti.

dzimumu cilvēku vecumā no 30 līdz 60 gadiem visai 
precīzi var tikt attiecināts arī uz Latviju. Vecākā gada-
gājuma cilvēkus vairāk interesē klasiskais detektīvs 

-
žēlīgo dzīves īstenību atzīst par pārāk nomācošu la-
sāmvielu), bet jauniešus — psiholoģiski darbi, kurus 
pārstāv arī jaunākais autores darbs “Labie nodomi”.

Lasītāju inteliģences līmenis vērtējams kā vidējs 

cienītāju viņas darbus neuzskata par intelektuālu la-
sāmvielu ar respektējamu māksliniecisko līmeni, gan 
neizvirzot augstas prasības detektīvžanram kā tā-

kavēklim, atslodzei, lai “atslēgtos no apnicīgā darba, 

nomācošās sadzīves, ģimenes ar tās nebeidzamajiem 

pienākumiem, bērniem ar viņu mūžīgajām palaidnī-

bām, prasībām, kaprīzēm un kašķiem, greizsirdīgajām 

un nenovīdīgajām draudzenēm, dzērājiem vīriem un 

diendienā neapmierinātajām, izblīdušajām sievām, 

netaisnajiem priekšniekiem un stulbajiem deputātiem, 

blēdīgajiem valstsvīriem un nekaunīgajiem bandītiem.”

Detektīvžanra literatūru mazāk kā jebkuru citu ie-
tekmē nacionālās robežas. Šajā gadījumā lasītāji vie-

-
mu kvalitāti latviešu valodā, kuros vērojama paviršība 
un nereti sastopamas pat krievu valodai raksturīgas 

teikumu konstrukcijas. Šī iemesla dēļ vairāki latviešu 
lasītāji rakstnieces romānus lasa oriģinālvalodā.

Rezumējot lasītāju viedokli, var secināt, ka Lat-
vijā rakstnieces romāni ieņem stabilas pozīcijas — 

detektīvžanra cienītāja, kas nebūtu iepazinies vismaz 
ar kādu viņas darbu.

(Foto: www.marinina.ru.)

 1

http://www.marinina.ru/marinina/.

 2

http://www.marinina.ru/articles/.

 3

http://www.marinina.ru/marinina/.
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