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Uldis Bērziņš
ŠĶĒPUDZIESMA NO SĀGAS PAR SADEDZINĀTO NJĀLU
 
Atdzejojuma pirmpublicējums

...Un Katanesā gadījās pašā Lielās 
Piektdienas rītā, ka vīrs, Šķēpis/ 
Šķēpulis vārdā, iznāk laukā un rauga 
pie sievu austuves piejājam divpa-
dsmit un saejam iekšā. Viņš stāj klāt 
un ieskatās pa logu, un redz sievas 
sēžam pie stāviem un aužam. At-
svaru vietā viņām - cilvēku galvas, 
meti un velki - cilvēku zarnas, šķēps 
viņām par nīšu šķirstāmo, bet atspo-
les vietā - bultgalis. Viņas dziedāja 
tādas vārsmas:

1
Plats mests miruļiem
šķērauts palsais,
šķet šķēpi vīriem
tērauda šķietu,
kā tūce, riestava
ries asins rasu -
veikliem pirkstiem
pin sārtos velkus
meitas, kas biedros 
Vairogtveŗa bendem/bendēm.

2
No vīru zarnām
velkus darām,
atsvaram metos
miroņgalvas karam,
nītsrīkstis asas -
asiņoti naži
dzezkaltiem spaliem!
bultgaļiem dzelstām,
asmeņiem kulstām 
uzvaras audu. 
 

3
Sīve un Dārdšķēpe
pie stāviem steidzas,
Milze-gan!, Zibsne 
zobeniem kailiem -
nu lieksies pīķi,
nu plaisās bruņas,
dzelzgrauzu vilki
vairogos kodīs/ķersies.

4
Aužam, lai aužam
šķēpautu kaujai -
kāds jaunam ķēniņam
kaŗā ķēriens!
Priekšup lai brāžam,
pulkus lai gāžam -
kur cīniņā draugi 
cirtieniem mijas.
 

5
Aužam, lai aužam
šķēpautu kaujai -
lai jaunam princim
pakaļ traucam, 
Kāve un Zizlene
kaujvedim līdzās,
raug varoņu asinis
no vairogiem pilam.
 

6
Aužam, lai aužam
šķēpautu kaujai,
kur vīru karogi
vienplandu laužas -
negribam princi 
nāvei paļaut 
daudz vēl citu,
ko dot viņa vietā.
 

7
Nu nāks ļauži
pār novadu valdīt,
kas notaļ krastmalā
nupat vēl mita.
Jaušu, jau nāvei
kaujvedis nolemts.
Ak! jau asmeņi
cauri ņem jarlu.
 

8
Ilgi vēl īri
īgs savās žēlās,

nerims par kritušiem 
kaŗeivji sērot.
Audums nu nosiets, 
asins lauks noliets,
pasauli pārstaigās 
posta dziesma.
 

9
Baisi nu liekas
i augšup lūkot,
kur tums debesīs 
sarkana tūce;
ļaužu asinīm
krāsosies gaisi,
kad vaju dziedāsim
mēs, Vajātājas.
 

10
Jau gana vēstīts
par ķēniņu jauno,
gan dzirdējāt
dziedam tam slavu;
katrs, kas klausās
kaŗameitu dziesmās,
lai prātā piemin,
ko ļaudis priecēt! 
 

11
Kailus bez sedliem
lai kumeļus triecam,
kailiem zobeniem
lai prom traucam!

Tad viņas norāva audu no stā-
viem un saplēsa gabalos, un 
katra sev paturēja tik, cik sau-
jā. Šķēpis/Šķēpulis atkāpās no 
loga un gāja mājās. Bet sie-
vas sēdās zirgos un jāja prom, 
sešas dienup un sešas ziem-
up.
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Dace Micāne Zālīte

MANA DIENA Izskrēja diena cauri kā strauts,
Ne paspēju satvert tās bizes,
Ne redzēt, kas kājās auts.

Izskrēja basām kājām –
Neapstājās, kad lūdzu un māju
Rietu putniem turēt
Sauli debesīs manās. 

Izskrēja, pazuda mežgalu korēs,
Zvaigžņu koris daudzbalsīs
Atbalsis lasa no rasas notīm.

Stāvu un klausos –
Vai bija tā diena mana –
Dziļi zemē urdz strauts
Jauna diena aust.

2017. g. 28. jūnijs

*  *  *   Ja mēs viens otru pazaudēsim 
Dieva bārdā būs par vienu vairāk sirmu matu 
 
Ja mēs viens otram neticēsim 
Upes vārdā „Mīlestība” izsīks 
Gultne sasprēgās rētās 
 
Ja mēs viens otru neturēsim 
Saules gaismas pusē, kur 
Ielas čalas sprēgā un dzirkstī 
Limonādes un saldējuma garšā 
 
Ja mēs nepratīsim nosargāt 
Pašu svētāko 
Mājas ligzdā ievīto rūnu 
Nebūs kam prasīt atbildību 
Par sabradātu dzīvi – 
Dievs, Tevi lūdzu. 
Dievs, Tevi lūdzu.

2017. g. 5. marts
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 *  *  *

Kad es atgriezos mājās,
Kā putns plaukstā dusēja mana sirds.
Kā piekusis dzirnakmens,
Kuru grauzis svešas zemes smilts.
Dienu un nakšu rituma griežos
Malis svešu pušu saullēktus, rietus.

Kad es atgriezos mājās,
Nemaz nezināju, ka ķīseļa 
Upes joprojām plūst,
Zelta ābelei ābolu pilni zari,
Un ne zariņš nav jānoplūc.

Kad es atgriezos mājās,
Cik pratu un spēju
Piekļūt tuvāk tev ikdienā – 
Gaišai, linā tērptai un rimtai,
Vārīt liepziedu tēju,
Vārsmas čukstēt Latvijas vējam.

2016. g. 12. septembris, Jelgavā

         MEŽĀBELE

  Mežābele sīva 
  Kurš teica sīva? 
  Brīva, brīva 
  Kā čigāniete Kača 
  Ceļa malā ziedainā lakatā 
  Savā patvaļā. 
 
  Mežābele sūra 
  Kurš teica sūra? 
  Ceļiniek, kurš teica 
  Vientuļa, skopiem 
  Augļiem un šķība 
 
  Mežābele 
  Savā vaļā 
  Brīva.

 *  *  *

Meitenei kafejnīcā sārtas lūpas
Zilas zeķes, zaļas acis
Un pie blūzes spilgts krellīšu 
Izspūris putns pieplacis.

Meitene kafiju dzer ar kāri,
Rīgas ielas nes tramvajus
Dauzonīgi pilsētas vēji 
Šūpo operas nama izkārtni.

Tā satiekas laikmeti, sejas
Satiekas kafijas biezumos
No manis Tev rakstītas
Pilsētas blūza dzejas.

Režisore, dramaturģe Dace Micāne Zālīte 2015. gada decembrī ar vīru Dr. Egilu Edvardu Zālīti 
un dēlu Krišjāni Jorenu Zālīti repatriējas no ASV uz Jelgavu, Latvijā. Pēc maģistratūras studijām 
Latvijas Universitātē Humanitāro zinātņu fakultātē folkloristikas modulī, Dace 2017. gadā iegūst  
Baltu Filoloģijas maģistres grādu.
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Baiba Bičole

* * *

— un šī ir karsta vasara;
tu atver mežu līdz galam,
un es ieeju skuju biršanā
                               karstumā,
un es ieeju zvēru elsās
                               karstumā,
                      ūdeni meklējot,
un tu atver ceļu līdz galam,
un akmeņi viļājas, cilājas
                            sprēgājot
                            karstumā,
un tu atver debesis līdz galam,
un nokrīt mēness kā pārplīsdams ābols,
                            kā dzeltena plūme, un
apšļakstās mežs un ceļš,
un mēs, karstumā kūstot,
          lipīgām mutēm un rokām.

BITĪTES VINKLERES ATDZEJOJUMI

* * *

And this summer is hot;
you open the forest all the way,
and I enter the pine needles falling
            in the heat,
and I enter the panting of beasts
                                     searching for water
                         in the heat,
and you open the road all the way,
and the stones roll and lift,
               splintering

                           in the heat,
and you open the heavens all the way,
and the moon falls like a bursting apple,
                               like a yellow plum, and
splashes the forest and road,
and we, our mouths and hands sticky, melt
                                                         in the heat.

(Publicēts literatūras žurnālā Spillway)
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PIE GLEZNAS  

Šo krāsu nesaderīgās māsas,
vienā ielogā iespiestas,
sakostiem zobiem plēšas un
                                          cīnās —
to roku, kas dzemdināja
un tagad atpūšas mierīga,
viņas gribētu izplūkt
kā aplamu sakni,

bet viņas ir kā zivis
zem ledus vāka,
viņas kustas un neaizkustas,
viņas raustās un nenoraujas,
viņas brēc, un viņu valoda
ir caurspīdīgi burbuļi
caurspīdīgā ūdenī.

*  *  *                                                                                                                                      

— un tad man gribējās nogaršot 
                                                  upi.
Bet viņa jau bija pasteigusies
iemaukties pazemes ezeros,
pacelties gaisā,
      un es redzēju
      kalstošas siekstas, drūpošus akmeņus,
      oļu un smilšu rotaļu gultnē,
               bet tas jau prasījās citādas
                                                 mutes,

                   un tad es sajutu
                   sevi sarūkam sīku un mazu,
                   sev pieaugam spārnus un 
                                                  knābi,
                   un ar manu plati atvērto
                                                      rīkli
                  vālodze brēca.

BEFORE A PAINTING

These colors, these incompatible sisters
pressed together in a single frame, 
their teeth clenched, they fight and
                            struggle —
the hand that gave birth to them
and now calmly rests,
they would destroy 
like a weed,

but they are like fish 
beneath a lid of ice:
they move, and cannot move away,
they jerk, and cannot jerk apart,
they scream, and their language is 
transparent bubbles
in transparent water. 

(Publicēts literatūras žurnālā The Manhattan Review)

*  *  *                                                                                                               

— and then I wanted to taste 
                                           the river.
But it had slipped into
underground lakes,
risen in the air,
          and I saw,
          in a playground of pebbles and sand,
          bleached snags, crumbling stones
          that needed a different
        mouth,
      
                  and I felt myself becoming
                  slight and small,
      growing wings and 
             a beak,
                  and from my wide-open throat
                  the voice of an oriole cried for rain.

                                            
(Publicēts literatūras žurnālā Denver Quarterly)

Dzejoļi ņemti no Baibas Bičoles krājuma Griežos (Grāmatu Draugs, 1981).

Bitītes Vinkleres latviešu modernās literatūras un folkloras atdzejojumi angļu valodā ir publicēti  daudzos 
prominentos ASV literatūras žurnālos un antoloģijās. Viņas atdzejojumu grāmatas ir Imants Ziedonis, Each Day 
Catches Fire: Poems (Red Dragonfly Press, 2015); Knuts Skujenieks, Seed in Snow: Poems (BOA Editions, 
2016), divvalodīga; Poems by Aleksandrs Čaks (Rīga: Jumava, 2018), divvalodīga. Ir arī pabeigts atdzejojumu 
manuskripts ar Baibas Bičoles dzejas izlasi, ar virsrakstu To Taste the River. Šī būs pirmā grāmata ar Bičoles 
dzeju angļu valodā. 
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Vladis Spāre

NELAIMES PUTNS 

Stāsts no cikla Vecrīgā aizmirstas sarunas

Vērmanes parkā Leons ielavījās, kaut arī pēc 
tā nebija nekādas vajadzības, pa plaši atvēr-
tajiem metāla vārtiņiem un neviļus apstājās 
pie saldējuma pārdevējas saulessarga, pie 
kura ar saspringtu skatienu plaukstā pār-
skaitīja centus jauna māmiņa, kurai blakus 
dīdījās divas bižainas meitenītēs, raustīda-
mas māti aiz brunčiem un stiepdamas rokas 
augšup pēc saldējuma. 

Norijis mutē saskrējušās siekalas, Leons uz 
mirkli aizmiedza acis un tad sparīgi devās 
taisnā ceļā uz nolupušo koka estrādi, kas kā 
milzīgs zemē ierakts ziepju trauks rēgojās 
starp vecajiem parka kokiem, kuru šķidrajā 
pavēnī, iekārtojušies uz koka soliem, sirmi 
vīri spēlēja šahu uz sīknaudu, nelikdamies ne 
zinis par kādas reliģiskas organizācijas spre-
diķotāju, kas no dēļu skatuves, tērpies mel-
nās biksēs, baltā kreklā, ar melnu, izbalēju-
šos kaklasaiti uz resnā vēdera un nesalasāmu 
konferences birku pie krūtīm, nosvīdis kar-
stajā saulē, kaut ko runāja par Dievu pļerk-
stošā un brīžam žēli gaudojošā mikrofonā; 
viņā klausījās nenosakāma vecuma kundzī-
tes, kas sakņupušas kvernēja garo solu pir-
majās rindās iepretī milzīgajiem skaļruņiem 
ar rātni klēpī uz rokassomiņām un iepirku-
mu kulēm sakrustotām rokām, to mezglotie 
pirksti ik pa brīdim sakustētājās, kad teicējs 
ieturēja pauzi, lai pēc mirkļa atkal sastingtu 
svētā uzmanībā, kad runātājs atsāka spredi-
ķi.

Saklausījis šaha kauliņu mīkstos piesitienus 
un pulksteņu klakšķus, Leons pielika soli un 
laidās gandrīz teciņus, taču, tuvojoties spē-
lētājiem, palēnināja gaitu un pienāca klāt iz-
laidīgā dīkdieņa solī ar kabatās sabāztām ro-
kām un izklaidīgu sejas izteiksmi.

– Kur tad tu šodien tāds uzcirties? – Harald-
onkuls, bijušais ūdenslīdējs un glābējs, kurš 
mēdza  biedēt savus pretiniekus ar stāstiem 
par uzblīdušiem slīkoņiem, atrāvis skatienu 
no galdiņa, uzmeta acis Leona melnajam uz-
valkam, kas karājās uz viņa kā izlikts žāvēties 

saulē pie humpalu bodes bez bailēm, ka to 
kāds nozags.

– Vakar bija bēres. – Leons izvilka rokas no 
kabatām.

– Kas tad tev tā nomira? – Haraldonkuls, 
strauji paliecies uz priekšu, izdarīja gājie-
nu ar torni, piesakot šahu, un uzsita ar trim 
pirkstiem pa pulksteņa pogu.

– Trusītis, – atbildēja Leons, un, pamanījis ne-
izpratni skatienos, piebilda: – Dekoratīvais 
trusītis.

– Varbūt noslīka? – paņirgājās Haraldonkuls.

– Nē, tikai nomira! – Leons sapūtās.

– Šim nomira trusītis…  – otrs spēlētājs, kura 
pozīciju Leons mirklī novērtēja kā bezcerīgu, 
ar mokošu sejas izteiksmi izdvesa, te stiep-
dams roku pēc dāmas, te atkal to nervozi at-
raudams.

– Jā, nabadziņš, – viņam dedzīgi piebalsoja 
Leons. – Ļoti žēl…

– Ar tevi tāpat neviens te nespēlēs. – Harald-
onkuls, tuvējās uzvaras gaidās lielmanīgi at-
laidies ar muguru pret sola atzveltni, nošū-
poja uz Leona pusi padilušu kurpes purnga-
lu.

– Varbūt tomēr kāds uzspēlēs. – Leons cerīgi 
paskatījās uz šahistiem pie citiem galdiņiem, 
taču neviens, pat tie, kas tikai drūzmējās ap 
spēlētājiem, pīpēja un, sakrustojuši rokas uz 
krūtīm, vēroja kā kolēģi bīda figūras, nepie-
vērsa viņam uzmanību.

– Neviens jau negrib justies kā bankomāts, – 
noburkšķēja bezcerīgās pozīcijas īpašnieks, 
nervozi braucīdams saraino zodu ar plauk-
stu, bet Haraldonkuls uzkrītoši skaļi iesmējās 
un rupji aizrādīja Leonam:

– Tikai nedomā te atkal teikt priekšā! Strūkl-
akā noslīcināšu!

Leons apvainojies pagāja malā, apsēdās 
uz soliņa blakus skatuvei un pavirši klausī-
jās sprediķi, vienlaikus vērojot, kā laukuma 
viņā pusē viegls vējš dzenā pirmās nobirušās 
dzeltenās lapas un abas mazās meitenītes 
uz sola, šūpodamas saulē svītrainās getrās 
tērptās kājeles, kāri notiesā saldējumu, bet 
viņu māte, saraukusi pieri, aizņemti bakstās 
ar pirkstiem viedtālrunī.



9

 – Dievs var visu! – Sprediķotājs ar grūtībām 
izdabūja, norīstījies apklusa un sāka aizvilk-
damies klepot, ar plaukstu piesedzot mikro-
fonu.

Leons ātri piecēlās un, zemu noliecies, uz 
pirkstgaliem pielavījās pie rampas.

– Vai jūs nevarētu palūgt Dievu, lai viņš atsū-
ta Jonatānu? – viņš klusi un pieklājīgi pajau-
tāja teicējam. – Man ļoti vajag…

– Dieva dēļ, netraucējiet! – slaucīdams asaras 
kabatas lakatā, nosēca sprediķotājs, ar trīco-
šu roku izvilka no kabatas aerosolu, iepūta 
šņācošu mākoni sev rīklē un žagodamies at-
kāpās kopā ar mikrofona metāla statīvu tā-
lāk no Leona, lai ar jaunu sparu turpinātu 
sprediķi.

– Piedodiet. – Leons pazemīgi aizslīdēja prom, 
kundzīšu neapmierināto skatienu pavadīts, 
un rātni atsēdās savā vietā uz soliņa. Ap viņa 
kājām novirpuļoja dažas kritušas lapas, pie-
šķirot tikko manāmas rudenīgas skumjas sil-
tajai dienai. Leons zināja, ka Jonatānam ša-
jos datumos maksā pensiju, un vecais vīrs 
nekad neatteicās spēlēt ar viņu, tad kāpēc 
lai Dievs viņu neatsūtītu tagad? Viņš ieska-
tījās pulkstenī un sāka savā nodabā burties:

– Pēc trim minūtēm atnāks Jonatāns. Jeb arī 
neatnāks. Atnāks, neatnāks, atnāks, neat-
nāks…

Tikai pēc ilgāka laika, kad koku ēnas jau bija 
pastiepušās garākas un sprediķotājs, beidzis 
uzstāšanos un mocīdamies ar astmas uzplū-
diem, cēla ratiņos milzīgos skaļruņus, cau-
ri parkam pieklibodams, taču spridzīgā gai-
tā tuvojās vecais Jonatāns, viņa garie, sirmie 
mati izspūruši plivinājās vējā. Jau pa gaba-
lu ieraudzījis Leonu, viņš pamāja ar roku, un 
Leons pielēca kājās un priecīgi vicināja ar 
abām rokām pretī, kā dodot zīmes no vien-
tuļas salas kuģim pie horizonta.

Abi sarokojās un bez liekām runām apsēdās 
jāteniski uz sola, nolika pa vidu šaha galdiņu 
un izlozēja figūras, Jonatānam trāpījās bal-
tie. Tika uzstādīts pulkstenis un noteikta lik-
me, tie paši ierastie 40 centi par partiju.

– Man nomira trusītis, – pirms uzsākt spēli, 
Leons pasūdzējās.

– Laba zīme! – Jonatāns garšīgi saberzēja 
plaukstas. – Tātad būsi neuzmanīgs un zau-
dēsi.

Leonam izstiepās ģīmis.

– Bet trusīša žēl, – to redzot, Jonatāns pie-
metināja.

– Pārstāja ēst burkānus, – Leons vēl paguva 
piebilst, taču Jonatāns jau pastūma balto 
bandinieku no e2 uz e4, uzsita pa pulksteņa 
pogu, un abi sāka drudžaini grūstīt kauliņus 
un dauzīt pulksteni, pilnīgi iegrimstot spēlē.

Pēc trim stundām Leons bija vinnējis asto-
ņus eiro, nezaudējot nevienu partiju, un Jo-
natānam trīcēja rokas, rakņājoties pakavvei-
da ādas maciņā un atskaitot naudu.

– Pietiks ar piecām eirām. – Leons, vainīgi 
smaidot un skatoties sānis, sniedza Jonatā-
nam atpakaļ trīs eiro monētas.

– Nē, tā nevar. – Jonatāns stūma naudu at-
pakaļ un sarūgtināti nopūtās. – Iešu tagad 
uz tirgu apēst belašu un iedzert pēcpusdie-
nas mēriņu.

– Kāpēc tu spēlē, ja vienmēr zaudē?

– Uzvarēt katrs muļķis prot! – Jonatāns nik-
ni nozibināja pelēkās acis zem sirmajām uz-
acīm. – Bet zaudēt, tur vajag iekšas.

– Es saprotu.

– Neko tu nesaproti! – Jonatāns īgņojās. – 
Dzīve ir vienu vienīgu zaudējumu ķēde.

– Es to sapratu vakar, kad zaudēju trusīti, – 
paskaidroja Leons.

– Ak tā? – Jonatāns pasmaidīja un uzsita ar 
plaukstu Leonam uz pleca. – Tad jau nemaz 
neesi tik dumjš, kā izskaties! 

– Bet par šo, lūdzu, iedzer, lai trusītim vieglas 
smiltis! – Leons ar varu iespieda monētas Jo-
natānam plaukstā.

– Ja nu vienīgi tā, – Jonatāns negribīgi piekri-
ta un iemeta naudu makā. – Kur tad šo ap-
glabāji?

– Tepat parkā, – Leons noslēpumaini smaidīja. 
– Zem riekstkoka.

– Vai tad parkā drīkst glabāt kustoņus? – Jo-
natāns uzmeta Leonam šķību skatienu un 



10

ieslidināja maku noļukušo bikšu aizmugurē-
jā kabatā.

– Es pa nakti, – Leons atzinās.

– Dulls tu esi, bet spēlē labi. – Jonatāns nošū-
poja galvu, un kādu brīdi abi stāvēja, jo ru-
nāt vairs nebija par ko.

– Bet kādreiz es jūs visus te uzvarēšu! – Jona-
tāns jauneklīgi sapurinājās.

– Protams.

– To tu, puika, atceries! Un nemaz te nesmīni. 
– Vecais vīrs, neveikli pagriezies, ar grabošu 
šaha galdiņu padusē palēnām kliboja prom. 

– Tikai tu arī neaizmirsti! – Leons uzsauca no-
pakaļ.

– Divreiz pa piecdesmit gramiem! – Jona-
tāns pacēla virs galvas divus garus pirkstus. 

– Man pašam te nesen kaķis nosprāga, tā ka 
zinu, kā tas ir, kad paliec pavisam viens. 

Leons nopirka saldējumu, tādu pašu plombī-
ru, kādu ēda mazās meitenītes, un, ar bau-
du to izgaršodams, aizstaigāja līdz Universi-
tātes galvenajai ēkai Raiņa bulvārī, kur pub-
liskajā tualetē nokārtoja vajadzības, bet, ejot 
laukā, izritināja un sabāza žaketes kabatās 
tualetes papīru priekšdienām. Pēc tam stū-
ra veikalā nopirka baltmaizes kukuli, mazo 
Mangaļu minerālūdens pudeli un atgriezās 
Vērmanes parkā.

Viņš apsēdās uz soliņa zem riekstkoka iepre-
tī trusīša kapam, par kuru liecināja divi krus-
teniski salikti burkāni ar nu jau apvītušiem 
lakstiem uz niecīga zemes uzkalniņa, kas at-
gādināja kurmja rakumu, kuru viņš naktī bija 
cītīgi centies piegludināt ar plaukstām. Le-
ons paskatījās uz savām rokām, zem nagiem 
vēl arvien bija manāmi melnumi no rakšanas 
mēness gaismā. 

Trusītis bija pagalam, un Leons sēdēja pie 
viņa kapa viens, ēda baltmaizi, uzdzēra ūde-
ni un birdināja drupačas putniem, kas sali-
doja no visām pusēm. Vispirms no tuvējiem 
krūmiem atspurdza zvirbuļi un pa asfaltu at-
tipināja baloži, pēc tam atlaidās vārnas, bet 
beigās, vilkdams pa asfaltu ievainotu spārnu, 
atkliboja melns putns ar līku knābi.

– Piedod, bet tu esi par vēlu. – Leons parādī-
ja putnam tukšas rokas. – Citi visu jau apēda.

– Es tev neticu, – nočerkstēja putns. – Parā-
di kabatas!

Leons paklausīgi piecēlās kājās un izgrieza 
uz āru tukšās bikšu kabatas.

– Man neveicas. – Putns nokāra knābi.

– Varbūt iedzersi minerālūdeni? – Leons 
draudzīgi pastiepa pudeli.

– No tā man tikai uzpūšas vēders!

– Neesmu pārliecināts, ka tu esi reāls… – Le-
ons nedroši noteica.

– Arī tagad? – Putns neveikli palēcās. – Dzirdi, 
kā skrapst mani nagi?

– Nu dzirdu, – atbildēja Leons. – Bet brīnos, 
kā tevi nav apēduši kaķi.

– Kurš ēdīs nelaimes putnu? – Putns aizlēca 
līdz trusīša kapam un piekārtoja ar knābi sa-
krustoto burkānu lakstus, tad pagriezās pret 
Leonu. – Paņem mani uz mājām!

– Mamma dusmosies, – nenoteikti novilka Le-
ons, tramīgi skatīdamies apkārt. – Viņai ne-
patīk dzīvnieki.

– Es tev saku priekšā gājienus, – uzstājīgi no-
čerkstēja putns. – Bez manis tu esi nekas!

– Es pats spēlēju! – Leons uzmeta lūpu.

– Sasapņojies! – putns nekaunīgi ķērca. – Tu 
runā kā balodis, kas pats ligzdu taisa! Līdzko 
pozīcija kļūst sarežģīta un tev draud mats, tā 
parādos es, tavs baltais putns!

– Tu esi melns, – Leons nomurmināja.

– Nepiekasies sīkumiem! – Putns pavicināja 
veselo spārnu. – Es tev palīdzu izkulties no 
visbezcerīgākajām pozīcijām, bet tu mani 
negribi ņemt uz mājām. Paņem vismaz uz 
pāris dienām, kamēr man spārns sadzīst!

– Nu labi, – Leons piekrita, un putns veikli ie-
spurdza viņa platās žaketes azotē.

– Bet, ja mamma trakos, tad tev būs jāiet 
prom, – Leons cēlās kājās un, smagi nopū-
ties, devās uz mājām, kas atradās tepat ie-
pretī parkam uz Barona ielas kādas mājas ce-
turtajā stāvā.

Leons ilgi stāvēja pie dzīvokļa ārdurvīm ar 
trīcošu putnu azotē, neiedrošinādamies ie-
iet, bet tad saņēmās un uz pirkstgaliem ie-
lavījās iekšā, taču māte sadzirdēja, kā iečīk-
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stas durvju eņģes, un pabāza galvu no savas 
istabas.

– Mammu es atnesu naudu, – Leons, sastin-
dzis koridora vidū, pieglaimīgi ierunājās.

– Tevi vienreiz policija arestēs par to šaha 
naudu. – māte purpināja, taču Leona iedoto 
naudu ielaida priekšauta kabatā. – Šitā krāpt 
cilvēkus!

– Mammu, es spēlēju godīgi, – Leons ieras-
ti dievojās.

– Vai esi paēdis? – māte jautāja. – Virtuvē uz 
galda ir ceptas olas. Kur tu vakar pa nakti 
vazājies?

– Tepat parkā, elpoju svaigu gaisu, – atbildēja 
Leons. – Man gultā pēkšņi trūka gaisa…

– Trūka gaisa, – māte aizdomīgi novilka. – Vai 
tev dēliņ atkal kaut kas rādās?

– Mammu, nekas man nerādās!

– Tas trusītis, kas tev rādījās, vēl arvien ir tavā 
istabā? – māte gurdi tincināja. – Saki nu 
man godīgi!

– Trusītis ir prom. – Leons nolaida skatienu 
grīdā.

– Tu man nemelo? – Māte nedaudz pielieca 
galvu, cenšoties ieskatīties dēlam acīs.

– Nē.

– Paldies Dievam, – viņa atviegloti nopūtās. – 
Tātad tās jaunās zāles tomēr iedarbojas.

– Mamm, neuztraucies, ar mani viss kārtībā.

– Ko tu bez manis iesāksi, dēliņ? – Māte pie-
lika priekšauta stūri pie kreisās acs, bet ar 
labo uzmanīgi urbās dēla sejā. – Kad es no-
miršu…

– Neraizējies! – padusē iečerkstējās putns. – 
Es palikšu kopā ar tevi.

– Es spēlēšu šahu, mamm – pārlieku skaļi at-
bildēja Leons, iebāza roku azotē un ar pirk-
stiem aizspieda putnam knābi. Tad ātri iegā-
ja savā istabā un cieši aizvēra aiz sevis durvis. 

Viņš izvilka putnu no azotes.

– Pie tevis ir forši, – teica putns, izstaipot 
spārnus.

– Gribi es tevi uzlikšu uz palodzes un mēs 
kopā paskatīsimies uz trusīša kapu? – jau-
tāja Leons.

– Vai tad no šejienes to var redzēt? – putns 
nobrīnījās.

– Es visu izrēķināju. – Leons uztupināja put-
nu uz palodzes un abi skatījās lejā uz trusīša 
kapu tur tālumā zem riekstkoka.

– Kāds tos burkānus noēdis viņam no kapa, – 
skeptiski novilka putns.

– Tas nekas, – atbildēja Leons, – uzliksim jau-
nus.

– Jā, ģeniāli, – putns piekrita.

Leons aizgāja uz virtuvi un atnesa uz istabu 
abas mātes saceptās vēršacis, vienu apēda 
pats, otru izknābāja putns. Pēc tam Leons 
izvilka no plaukta vecu žurnālu „Šahs“ kom-
plektu, izklāja uz apaļā galda un sāka risināt 
šaha uzdevumus. Putns sēdēja viņam uz ple-
ca un uzmanīgi skatījās. Brīžam Leons izlikās, 
ka nevar atrast pareizo atbildi, un smalkjūtī-
gi nogaidīja, ļaudams putnam to pateikt sev 
priekšā. 

Kad satumsa, māte no koridora uzsauca, ka 
nav ko lieki tērēt elektrību, jādzēš nost gais-
ma. Leons paklausīgi likās gulēt uz sagrabē-
jušās tahtas, bet putns iekārtojās viņam pie 
auss uz mazā spilventiņa, uz kura senāk gu-
lēja trusītis.

Aizmigdams, Leons sačubināja putna tievās 
kājeles un žāvādamies novilka:

– Varbūt tu man rādies, bet labāk, ka tu esi, 
nekā, ja tevis nav.

– Es pietēloju, ka man salauzts spārns, – atzi-
nās putns. – Piedod man.

– Es to uzreiz sapratu, – nomurmināja Leons. 
– Bet tagad guli!

Par autoru Vladi Spāri skat. JG290  
(2017. g. rudens) 15. lpp.



12

Ilze Lāce-Verhaeghe

BALOŽI  
UZ ŽOZETES JUMTA 
No cikla Valonijas stāsti

Tvanīgs jau no paša rīta, nakts veldzējošais 
vēsums izpalicis, nav varējis izlauzties cauri 
iepriekšējās dienas uzkarsētajam gaisa slā-
nim.

Viņa atver acis un pamazām atrod sevi lai-
kā un telpā.

Ar telpu nav problēmu – ūbeles, tie resnie 
putni, valrieksta zaros satupuši, dobji gulgo 
savu „ū-uku-ukulū”, raidot nepārprotamu 
ģeogrāfisko precizējumu.

Ar laiku ir grūtāk – dažas sekundes viņa ne-
atceras savu vecumu, ātri domās kārto fak-
tus – man bija x, kad nopirku šo māju, pagā-
juši y gadi, kopš mani pameta Marsels, ā, tā-
tad man ir tik…

Brīvdiena nedēļas vidū. 

Padzērusi kafiju, viņa labu brīdi paliek sēžam 
pie masīvā galda a la ferme, plati ieplestām 
rokām atspiedusies pret autentiski nobružā-
to virsmu. Pēdas virspuse sajūt tīkamu, sil-
tu smagumu – suns uzlicis purnu, atgādinot, 
ka uzticība pastāv.

Tāda bauda nesteigties.

Klusums. Viss sastindzis. Tikai uz pretējās 
mājas jumta kaut kāda sīka rosība. Tap- tap-
tap … skrip, tā kā palecas, savicina spārnus, 
un tad atkal – taptap… No debesīm laikam 
patiešām reizēm birst mannas putraimi, jo 
kā gan citādi putni uz Žozetes jumta allaž 
atrastu kaut ko knābājamu. Neba tak Žoze-
te pati rāpjas uz jumta, lai putniem kaut ko 
pabērtu – teju 90 gadus veca, kaut joprojām 
pirmā veča ciemā, kārtības uzturētāja (lai tik 
kāds pamēģina svētdienā pļaut mauriņu) un 
nenogurstoša cīnītāja par ciema labklājību 
(trīs stundas „uz telefona”, un municipali-
tāte beidzot salabo vētras saliekto laternu). 
Tās skripstinātājas gan nav smagnējās ūbe-
les, tie ir Žozetes pašas baloži, kas pa dienu 
tiek izlaisti no būriem. Bet naktīs tos šad un 
tad paretina sermuliņš. Jo Žozetei nav, kas 
to patrupējušo būri salabo. 

Un re, tur jau vecā kundze pati aiztipina – 
netīri pelēkbrūna parūka galvā, visi grumbu 
grāvji ar grimu aizziesti, tievas zirnekļa kāji-
ņas, nopakaļ tādā pat ļodzīgi mundrā riksī-
ti drasē Žozetes sune, kas izskatās pēc vecas 
poda birstes.

Viņa iziet dārzā. Naktskreklā. Varētu pavi-
sam plika, jo dzīvžogs, kaut sācis nīkuļot, to-
mēr neļauj nevienam viņas pagalmā neko 
lāga saskatīt. Aizstaigā līdz kazenēm, kas 
ērkšķainiem pirkstiem ieķērušās pelēkajās, 
pusmirušajās tūjās, nokniebj kādu gana no-
melnējušu ogu.

Ūbeles pa tam nolaidušās mauriņā, bet suns, 
kas izskrējis viņai līdzi, lai aprādītu Žozetes 
sarenei, ka tā pienākusi par tuvu vārtiņiem, 
gulgotājas iztraucē. Švun- švīk- švun, un res-
nules ir atpakaļ lapotnē. Suns vīlies aizlēk-
šo medīt kliņģerītēs salidojušās bites – klakts, 
klakts… Zvirbuļi, karstuma nomocīti, varonī-
gi dzer ūdeni no suņa bļodiņas.

Uz ielas klusi nošņācas minibusiņš, nemanā-
mi pielavījies viņas dzīvžoga stūrim. Ciema 
vecūkšņi, galliskā manierē ierasti kladzinā-
dami, raušas iekšā, lai dotos kārtējā ekskur-
sijā. Laikam Žozeti vien bija gaidījuši. Viņa 
zina – ja reiz brauks tiem līdzi, būs iestājies 
pilnīgs aždors1 .

Un atkal – viss sastindzis un kluss…

Viņai šķiet, ka šai stingajā klusumā katra vis-
mazākā skaņa ir kā adatas švīksts uz bojātas 
skaņuplates. Gaiss, ar svelmi pārsātinājies, 
vibrē, un piepeši visam ir acis. Viņa skaidri 
sajūt durstīgos skatienus – dzīvžoga bezce-
rīgo, valrieksta augstprātīgi pārmetošo (lai-
kam zina, ka rudenī Dirks nāks to nocirst), 
rožu – pārziedējušu vecmeitu nicinājuma pil-
no … nekas tev te nesanāk, dārzniece atra-
dusies, tizlā pilsētniece... Skatieni biksta sve-
šinieci, grūž ārā, bet viņa pretojas – mans! Te, 
tie pārdesmit kvadrātmetri svešzemes, tie ir 
mani, un, kā teica viņas ventiņvecmamma – 
ko viš man var pādarīt! 

Zirneklis pa nakti atkal čakli pastrādājis starp 
zeltslotiņām un dekoratīvo kaņepju skup snu, 
kas aizdomīgi līdzīga marihuānai. Tomātu 
stādi, kaimiņa siltumnīcas mūziku saklausī-
jušies, dzemdē kā negudri, augļu smagums 
tos velk pie zemes, spēj tik balstīt ar bambu-
sa stibiņām. 
1 franču val. age d’or – zelta vecums.
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Roberts Diners. Sarkanais vienkājis. 1998. Vasks. 
Augstums 8,8 cm.

Vēdera skumjas. Tā viņa kopš bērnības sauc 
to smeldzīgo sajūtu pavēderē, kam nav ne-
kāda fiziska cēloņa. Tā ir sajūta, kas neļauj 
samelot sev pašai. Es esmu te un tagad. Bet 
nevienam mani nevajag.

Kas tad nu atkal? Karstuma vilnis no zoda 
ierāpjas pierē, sirds pazaudē takti, ieknie-
šas neapturama vēlme kaut ko iztraucēt, 
sagraut – kā reiz skolas gados, gar „Saktu” 
ejot, trakoti kārojās sasist kādu spoguļvitrī-
nu. Nu, tik ļoti, ka plaukstas kņudēja.

Viņa iziet cauri zirnekļa tīklam, pa taisno. Jūt 
tā lipīgo skārienu uz sejas un kaut ko, kas at-
gādina apmierinājumu pēc mīlēšanās.

Virs dzīvžoga parādās vīrieša galva, sirmi, 
cirtaini mati, skarbais ērgļa deguns kontras-
tē ar labsirdīgo, mazliet naivo acu skatienu.

– Sintrā, Sintrā, ca va? Dirk arrive.2 

Kaimiņš Mišelītis, tas, kam pieder lērums 
bikškājainu vistu un gailis ar aizžņaugto rīk-
li, kura ikrīta dziesma atgādina mirēja pēdē-
jo gārdzienu, tas, kurš cauru dienu atskaņo 
saviem tomātiem relaksējošu mūziku, lai ne-
streso, bet ražo, uz dārza trepēm pakāpies, 
kā vienmēr nobažījies pārbauda, vai vientu-
ļo sveštautieti nav pārņēmusi depresija. Nav, 
nav depresija, tikai drusku skumjas. Un pal-
dies, bet nē – uz baznīcu neiešu. 

Dirks ir Žozetes dārznieks, vēl cērtams koks 
tā ap sešdesmit, platiem pleciem, lunka-
nu panteras gaitu. Dzintra, latvju zeltene, 
saprot, ka viss ciems sazvērējies viņai Dir-
ku ieskapēt. Nekā nebūs, niks3. Jo viņai tur, 
apakšgalā, viss ir tikpat sastindzis uz vienas 
nots kā šī tvanīgi vibrējošā diena. Nevajag. 
Vairs nevajag. Neko nevajag.

Nē, Dirka seksīgā pēcpuse nekādas sapelē-
jušas, aptukušas kodes viņas vēderā nesa-
kustina. Tik vien kā jāsarunā kārtējais dzīv-
žoga cirpiens. Gan jau pats pienāks, kad būs 
beidzis šņirkstināt dzirkles pa Žozetes ligus-
triem.

Mišelīša sieva Godlīve pāri žogam sniedz vi-
ņai kuplu pašaudzētu rukolu pušķi. Abas sie-
vietes brīdi parunājas. Tad Godlīve iet atpa-
kaļ, uz sliekšņa noņem lakatu, kailās galvas 
āda spīd, nesen ataugt sākušie mati piešķir 

2 franču val. –  Dzintra, Dzintra, kā klājas? Dirks ieradies.
3 flāmu val. –  nekas.

kalsnajai kaimiņiene tādu kā citplanētietes 
auru. No Sintrā Godlīve nekautrējas. Jo Sin-
trā pati savulaik lakatu nenēsāja. Un parūku 
uzlika, tikai uz darbu ejot. 

Viņa atbīda līdz galam terases stikla durvis 
un atgriežas istabā. 

Seju novērsusi, palavās garām spogulim, lai 
neredzētu pašas māti.

Dators, vecais draugs, klusi sīc. Pirksti aši uz-
bungā youtube.com 

Un tad – Rjumka vodki na stolje4.

Tik ļoti gribas uz mājām.

Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas!

Ū-uku-ukulū…

Par autori Ilzi Lāci-Verhaeghe skat. 
JG291 (2017. g. ziema) 15. lpp.

4 krievu val. –  glāze šņabja uz galda.
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Lāsma Gaitniece

VECAISTĒVS RŪDOLFS
Veltīts Rūdolfa Ģibieša piemiņai

1972. gada vasaras sākums nevēstīja neko 
labu – laiks pieturējās vēss un lietains. Lielā-
kā daļa manu klasesbiedru jau laikus bija iz-
lēmuši, ka vismaz daļu brīvlaika pavadīs, vai 
nu piestrādājot kolhozā, vai atpūšoties rūp-
nīcas „Sarkanais metalurgs” vasaras nomet-
nē „Draudzība”, kas ik gadu notika Bernātos 
pie jūras, vai arī kādā citā pionieru nomet-
nē. Mani nekas no tā visa nesaistīja. Kopš 
mazotnes būdama individuāliste, turklāt 
vēl diezgan kautrīga, nolēmu, ka arī šogad 
visu brīvlaiku pavadīšu Nīcā pie vecātēva Rū-
dolfa un vecāsmātes Annas Lūcijas Aleksan-
dras. Klusums, miers, putnu dziesmas, brau-
ciens ar veco, rāmo ķēvi Mari – tās bija lietas, 
pēc kurām ilgojos vismaz pāris pēdējos sko-
las mēnešus. Šīs ilgas nemazināja arī apziņa, 
ka vecāmāte liks krietni strādāt – gan dār-
zā, gan virtuvē darbs allaž dzen darbu. Pat 
brīži (un tādu visas vasaras garumā gadījās 
ne viens vien), kad vecaistēvs bija nolēmis 
man mācīt matemātiku – priekšmetu, kuru 
no sirds ienīdu – nešķita nekas briesmīgs, to 
kaut kā varēja izturēt. 

Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Rūdolfs bija 
absolvējis Činkas privātskolu Liepājā un ie-
guvis labu izglītību, taču pēc valsts neatka-

rības zaudēšanas ilgus gadus strādāja „Sar-
kanajā metalurgā” par grāmatvedi. Viņš per-
fekti prata rēķināt galvā – ātri un nekļūdī-
gi. Skaitļu pasaule manam vecamtēvam bija 
tik tuva, savukārt man – absolūti sveša, ne-
izprotama un, piedodiet, pilnīgi nevajadzī-
ga. Rubļus un kapeikas saskaitīt mācēju, arī 
pulksteni pazinu – ko gan vairāk vajag? Rū-
dolfs gan bija citos ieskatos, viņš ļoti vēlējās, 
lai arī mazmeita prastu ko vairāk, tāpēc lie-
tainās dienās mēs abi sēdējām pie viņa lielā, 
melnā rakstāmgalda un būrāmies ar 4. vai 
5. klases matemātikas grāmatas teksta uz-
devumiem. Savus rezultātus tas gan bija de-
vis – uz manas 1972. gada liecības matemā-
tikā atzīme bija „4”. Tikai tagad, sen būda-
ma pieaugusi, nespēju beigt apbrīnot vecā-
tēva pacietību un mieru attiecībā pret mani 

– tolaik sīku, dīcošu knēveli, kam matemāti-
kas mācīšanās šķita visgarlaicīgākā un vis-
nejēdzīgākā nodarbe pasaulē. Iespējams, šī 
iemesla dēļ mēs mācījāmies tikai lietainajās 
dienās, jo tad manai dīkšanai, ka ir tik karsti, 
ka tūlīt pat jāiet peldēties uz Toseles upi vai 
ka jāpalīdz vecaimātei dārzā, nebija nekāda 
pamata. Arī uz „Mazbrakšēniem” – kaimiņu 
Otaņķu mājām, kur pie saviem vecvecākiem 
dzīvoja mana bērnības draudzene Adele, lie-
tainā laikā parasti negāju.

1972. gada 1. jūnijā, braukdama ar autobu-
su uz Nīcu, iedomājos – šausmas, ja tā tur-
pinās līt, man visu laiku liks tupēt istabā un 
mācīties! Šodien vēl varētu izlīferēt, pa spī-
ti lietum aizskriešu līdz stallim apsveicinā-
ties ar manu vecvecāku vienīgo gotiņu un 
pabužināt Marei krēpes, bet pēc tam pie 
Adeles, kura nav redzēta veselu mūžību. Un 
arī vecāmamma Anna noteikti gribēs dzir-
dēt, kā gājis skolā un kas jauns mūsu Liepā-
jas mājās. Jā, šodien izlīferēšu, bet ja līs arī 
rīt un parīt: tad nu..., jā – tad izvairīties būs 
grūti. Kad autobuss jau piestāja Bernātu pie-
turā, neviļus prātā ienāca ideja – es vecam-
tēvam pateikšu, ka matemātikas grāmatu 
un pierakstu burtnīcas esmu aizmirsusi mā-
jās!!! Ak, nē, tas tomēr neies cauri... Rūdolfs 
vienmēr lieliski juta, ka mēģinu viņam stāstīt 
lietas, kas neatbilst patiesībai. „Mānīties nav 
labi, meitiņ! Mazi meli rada lielu neuzticību,” 

– viņš, pa pusei jokodamies, pa pusei nopiet-
ni tādos brīžos mēdza teikt.

Prātojot, kā izvairīties no matemātikas, laiks 
nemanot bija paskrējis un autobuss apstā-
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jās Nīcas pieturā. Sava vecātēva slaido, garo 
stāvu pamanīju jau pa logu – pa spīti lietum 
viņš ar Mari bija atbraucis man pakaļ. Sirsnī-
gi sasveicinājāmies, Rūdolfs palīdzēja iekāpt 
ratos, zem sēdekļa novietojām manu mu-
gursomu, lai nesalīst, un runādamies brau-
cām mājup. Laiks bija tik nepatīkams, ka pat 
nepiegāju Marei klāt, neapsveicinājos un ne-
noglāstīju tās galvu, kā vienmēr biju darījusi.

−	Vecotēv, vai Mare neapvainosies?

−	 Kāpēc gan, Anniņ? – viņš, smagi elpo-
dams, atjautāja.

−	 Es ar viņu pat nesasveicinājos.

−	Nedomāju vis, - viņš man nopietni atbil-
dēja. – Arī viņa grib ātrāk tikt zem jumta. 

−	Vectēv, tu esi piekusis?

−	Mazlietiņ. Tikai mazliet. Drīz jau būsim 
mājās.

Kaut kas pa šo gadu, nē – kopš Ziemassvēt-
kiem, kad Nīcas mājās ciemojos iepriekšējo 
reizi, bija kardināli mainījies. Vecaistēvs pēc 
mūsu atbraukšanas mājās visu pēcpusdie-
nu un vakaru pavadīja gultā. Arī vecāmāte 
Anna, kaut sirsnīga un mīļa kā vienmēr, man 
likās klusāka. Viņa visu laiku šķita aizņemta 
pati ar savām domām un rūpēm, līdz ar to 
šad un tad kļūdama izklaidīga. 

−	Vecamtēvam jāatpūšas, esi nu klusa! – 
Anna man vakarā pieteica.

Protams, lietaina un vēsa izvērtās arī nāka-
mā diena, taču, par spīti tam, mani tomēr 
nelika sēsties pie matemātikas uzdevumiem. 
Neviens par to pat neierunājās. Jau vakar 
biju paspējusi palielīties, ka šogad uz liecī-
bas matemātikā tīri laba atzīme. Vecaistēvs 
par to ļoti priecājās un paslavēja.

Tā kā vakar pēc atbraukšanas vēl nebiju pa-
spējusi, uzreiz pēc brokastīm aizgāju līdz kai-
miņu mājām pie Adeles. Durvis atvēra viņas 
vecaistēvs Jānis Otaņķis. Kad bijām sasveici-
nājušies, viņš noteica:

−	 Paskat, kādi mums ciemiņi! Nāc nu iekšā, 
Anniņ! Kad atbrauci?

−	Vakar pēc pusdienas. 

−	 Skaidrs.

Dzerdamas „Mazbrakšēnu” jumtistabiņā 
karstu tēju ar medu, pārrunājām dažādas 

lietas. Adele lielījās, ka viņas brālēns Kaspars 
maija beigās vizinājis ar motociklu!

−	 Kad viņš atkal pie mums, „Brakšiņos”, 
būs, jāpaprasa, lai izvizina mūs abas. Ko 
saki?

−	Tu domā, ka Rūdolfs man ļaus?

−	 Kāda tu tomēr esi sīkā, Anna! Protams, 
ka ļaus; kāpēc gan ne! 

Stāstīju Adelei, ka ļoti, ļoti negribas mācīties 
matemātiku un netieku gudra, kā no tā iz-
vairīties. Viņai, kā jau nedaudz vecākai, vien-
mēr bija pilna galva spožu ideju. 

−	 Bet tu viņam pasaki, ka tev to matemāti-
ku nemaz nevajag.

−	 Esmu jau teikusi. Nelīdz!

−	Nu tad vajag izdomāt argumentu, – viņa, 
brītiņu padomājusi, turpināja. – Labi, tu 
saki, ka nav vajadzīga, bet vai esi teikusi, 
KĀPĒC tev tā nav vajadzīga? 

−	 Kā tu to domā?

−	 Elementāri! Tev jāizdomā kas tāds, kas 
viņu apmierina. Nu, piemēram, tava nā-
kotnes profesija ar matemātiku nav sais-
tīta, tāpēc tu vēlies savu brīvo laiku veltīt 
citām, derīgākām lietām. Starp citu, lai 
celtu komunismu, vajadzīgas arī citas zi-
nāšanas! – viņa draiski iesmējās. 

−	Nu jau tu runā tāpat kā Brežņevs pa tele-
vizoru!

−	Nu, mūsu skolā visi skolotāji tā runā. Ja 
esi vilku barā, kauc līdzi. Ja nekauksi – ap-
rīs bez sāls. Bet, runājot par profesiju, vis-
maz es esmu izlēmusi.

−	 Ja? Un ko tad?

−	 Es dzīvošu Liepājā un būšu tramvaja va-
dītāja! Iedomājies, visu dienu braukšu ar 
tramvaju un par to vēl saņemšu algu! Tur-
klāt otrs pluss ir tas, ka pēc 8. klases man 
vairs nebūs jāmācās. 

−	Vareni! Es arī tā gribu!

−	 Klau, kas man ienāca prātā! Tavs vecais-
tēvs strādāja metalurgā? 

−	 Jā, par grāmatvedi. Tagad gan vairs ne – 
viņš ir pensijā.
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−	Tas nekas. Viņš tevi pēc 8. klases varētu 
iekārtot turpat kādā darbiņā?! Ko saki? 

−	Adele, neāksties! Par ko tad lai viņš mani 
iekārtotu?

−	 Es nemaz neākstos! – viņa šķita nedaudz 
apvainojusies. – Nu, piemēram, par celtņa 
mašīnisti! Tur tev rēķināt nevajadzēs.

−	Tas tiesa! Es pēc skolas uzreiz varētu sākt 
strādāt un pati pelnīt. 

−	Tieši tā. Un miers mājās!

Pārnākdama mājās, klusi pavēru Rūdolfa is-
tabas durvis un redzēju, ka viņš atkal noli-
cies gultā. Vecaistēvs nebija aizmidzis; mani 
pamanīdams, viņš aicināja nākt iekšā. Apsē-
dusies uz gultas malas, sāku stāstīt par cie-
mošanos „Mazbrakšēnos”, ka vecais Otaņķis, 
man aizejot, viņu licis pasveicināt. Tad dros-
mīgi izstāstīju par Adeles un, protams, arī 
maniem nākotnes plāniem. To visu noklau-
sījies, viņš iesmējās. Nē, tas nebija no prieka 

– tā varētu smieties cilvēks, kurš nupat iedzē-
ris krietnu devu vērmeļu pilienu.

−	Dod, Dieviņ, lai jums abām vēl mainītos 
prāti!

−	 Kā, tu nepriecājies? 

−	 Par ko? Par to, ka mana Anniņa atkal 
meklē vieglākās pretestības ceļu? Vai tu 
to tiešām vēlies? Vai vari likt roku uz sirds 
un teikt: „Jā, vecotēv, es visu mūžu gribu 
strādāt rūpnīcā un vadīt celtni.”

−	 Kad pabeigšu 8. klasi, uzreiz sākšu pelnīt 
un braukšu pie tevis ciemos, kad vien ie-
nāks prātā. Nebūs jāgaida līdz vasaras vai 
ziemas brīvdienām!

−	Man gan šķiet, ka to brīdi es vairs nesa-
gaidīšu.

−	Nē, vecotēv, tā nerunā! Vai tad tu to ne-
gribētu?

−	 Ja pavisam godīgi, tad – nē! Es gribētu, 
lai mana mazmeita iegūst profesiju, kuru 
pati ir izvēlējusies. Un vēl es gribētu, lai 
mana mazmeita beigtu izvairīties un mek-
lēt vieglākās pretestības ceļu. 

−	 Bet vecotēv, tas ir pilnīgi nereāli! 

−	 Kas tieši? Tu izdomāsi visu ko, lai tikai ne-
būtu jādara lietas, kas liek nedaudz pie-
pūlēties. Pavisam maķenīt piespiesties un 
pa stundiņai pamācīties. Pat ne katru die-
nu... Ja godam gribi pabeigt skolu, vaja-
dzēs nokārtot eksāmenus. Arī matemāti-
kā, kur, kā izskatās, šogad esam nedaudz 
progresējuši, - viņš uz mirkli apklusa, dziļi 
ievilka elpu un tad turpināja. – Vai tad pa-
tiešām vienas matemātikas dēļ tu sev gri-
bi liegt iespējas, par kurām es savā laikā 
varēju tikai sapņot? Tāpēc, Anniņ, es gri-
bu, lai tu nedaudz piespiedies un pamā-
cies – vai saproti? 

Roberts Diners. Zieds – varoņu dziesma (fragments). 
2015. Bronza, alabastrs, granāts, inkrustācija – rags. 
Augstums 18,5 cm.
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−	 Saprotu... Bet tikai pasaki, par kādām ie-
spējām tu runā? Par ko tu sapņoji? 

−	 Kā es būtu gribējis studēt Rīgā... – vecais-
tēvs, sapņainu skatienu vērdamies krēslai-
najā kaktā, klusi noteica. – Taču tad es, ie-
spējams, nebūtu saticis savu Annu.

Dienu pēc šīs sarunas noraudājusies vecā-
māte man pačukstēja, ka Rūdolfs ir smagi 
slims, tāpēc arī reti iziet ārā no savas istabas. 
Braukt man todien pretī uz pieturu bijis īsti 
drosmīgs solis. Pēc šīs atklāsmes radās divē-
jas izjūtas – vispirms kļuva ļoti bail, ka tikai 
ar Rūdolfu nenotiek kas briesmīgs, bet mir-
kli vēlāk bailēm pievienojās arī svelošs kauns. 
Kauns par to, ka vecaistēvs, spēkus netau-
pīdams, man atbraucis pakaļ, bet es nespē-
ju pat tādu nieku, ja jau tas viņam ir tik ļoti 
svarīgi!

Kad nākamreiz aizgāju pie vecā Otaņķa un 
Adeles, atklājās, ka viņi abi ļauno vēsti jau 
sen zinājuši. Vecais Otaņķis pat vēl vairāk – 
viņš teica, ka manam vecamtēvam esot nie-
ru vēzis un dakteri lielas cerības nedodot.

Tai vasarā matemātiku sāku mācīties viena 
iemesla dēļ – lai iepriecinātu Rūdolfu! Katrs 
sākums grūts, arī īstenot šo lēmumu, kurš, 
iespējams, bija pirmā reize, kad negāju vieg-
lākās pretestības ceļu. Pati pēcāk brīnījos, ka 
neko nebija nācies upurēt – ne peldēšanos 
Toselē, ne pastaigas pa mežu, ne biežās cie-
mošanās reizes Otaņķu mājās un pat vizinā-
šanos ar motociklu, kad uz Nīcu atbrauca 
Kaspars. Arī vecaimātei Annai palīdzēt dār-
za un virtuves darbos laika pietika gana. Vie-
nīgais, ko regulāri vajadzēja darīt – izplānot 
savu laiku, dažkārt pat katru stundu. 

Vecāmāte man vēlāk, vasaras nogalē, kad 
jau gatavojos braukt atpakaļ uz Liepāju, tei-
ca, ka vecaistēvs ar manu centību esot ļoti 
apmierināts.

Rūdolfs nomira 1972. gada oktobrī. Par spīti 
smagajai diagnozei viņa aiziešana bija vieg-
la – vecaistēvs aizgājis gulēt un vairs nav pa-
modies.

Rita Grigāne

FRANČU TRIOLETA 
TRADĪCIJA LATVIEŠU 
LITERĀRAJĀ TELPĀ 
PĀRVĒRTĒTA IZPILDĪJUMA 
MEISTARĪBA VAI RACIONĀLAIS 
SKEPTICISMS?

Līdz ar Latvijas Republiku šogad savu sim-
to jubileju svin arī pirmais latviešu trioletu 
krājums. Pāvila Rozīša trioletu krājums „Zīļu 
rota” izdots 1918. gadā, kad latviešu dzej-
nieki, jau iepriekšējā gadsimtā paspējuši sevi 
pierādīt, iemēģinot roku pārgalvīgos dzejas 
formu eksperimentos un izārdot žanrostilis-
tisko dzejas pamatni pārakmeņotu poētis-
mu veidā, atskārzdami, ka dzeja jau nav ti-
kai krāsu un gleznu savārstījums ar saldenas 
jūsmas piegaršu, beidzot bija ķērušies klāt 
versifikācijai, dzejā aizrautīgi sākot uzņemt 
stilistiskās metodes un metriskās formas pa-
raugus gandrīz vai kā kolekcionāri.

Triolets ir stingrā strofiskā dzejas forma, kas 
parādījusies franču literatūrā XIII gadsimta 
izskaņā un sākotnēji tikusi asociēta ar kur-
tuāzo literatūru. Taču, tā kā dzejas formai ir 
raksturīga tendence evolucionēt, tā gadsim-
tu gaitā ir ne vien pielāgojusies un veiksmīgi 
iekļāvusies arī citos literatūras strāvojumos, 
tostarp XIV gadsimtam raksturīgajā pilsētu 
literatūrā un XVII gadsimtu caurstrāvojoša-
jā baroka literatūrā, bet tikpat viegli pakļā-
vusies arī pakāpeniskām satura transformā-
cijām, kas no galma dzīves un tai asociatī-
vo uzskatu atainojumiem viduslaiku izskaņā 
pakāpeniski franču literatūras telpā tika pār-
orientēts uz politisko notikumu atspoguļo-
jumiem. 

Šī artistiskā stingrā strofiskā dzejas forma 
itin viegli pakļaujas visneiedomājamākajām 
satura un izpildījuma variācijām, kurās ie-
miesotas pat šķietami savstarpēji nesavie-
nojamu elementu kombinācijas. Trioletam 
raksturīgs kā lakoniskums, tā dinamiskums; 
tajā līdzās idealizētiem, pat ireāliem mīlestī-
bas jūtu atainojumiem tiek atspoguļota reā-
lā valdošā situācija, kas nereti ietverta pat 
uzkrītoši nekaunīgā satīrā. Turklāt tik šķie-
tami tīrskanīgajam un jūtīgajam trioletam ir 

Raksta autore Lāsma Gaitniece ir JG 
redakcijas locekle.
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vienlīdz atbilstīga gan izteikti rafinēta valo-
da, gan grotesku krāsu un tēlu saspēles. 

Franču dzejnieks Marks Antuans de Sēn-
Amāns (Marc-Antoine Girard de Saint-
Amant, 1594-1661) ir sarakstījis trioletu, 
kurā ir ietverta tā veidošanas teorija. Viņš 
norāda, ka, lai sekmīgi sacerētu trioletu, ir 
jāņem vērā vien trīs praktiski nosacījumi, 
kuri turklāt, ietverti trioleta vieglajā skanē-
jumā un rotaļīgajā ritmā, neviļus atklājas kā 
pavisam elementāri. Taču patiesībā šis pro-
cess nebūt nav tik vienkāršs. Būdama stin-
grā strofiskā dzejas forma, triolets nav pa-
kļaujams ne apjoma, ne strofiskā izkārtoju-
ma variācijām, kas ir pastāvīgs risks rakstī-
šanas procesā, jo, lai kā gribēdams, lielāko-
ties dzejnieks tomēr nevar abstrahēties no 
savām individuālajām kaprīzēm. Izvēloties 
rakstīt trioletus, dzejniekam ir jāspēj ne vien 
respektēt konkrētas prasības, bet pilnā mērā 
tām arī jāpielāgojas, ierobežojot ne vien 
savu individuālo literāro brīvību, radošumu, 
bet nereti pat limitējot kādas vienas, konkrē-
tas domas virzību. Un tieši tādēļ, ka triolets 
ir dzejas forma, kurai raksturīga negrozāma 
formas likumība, jākonstatē, ka tādu sace-
rēt ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja saturs 
vispār ir pielāgojams šādai formai, kas arī ir 
galvenais iemesls, kāpēc tādu dzejas formu 
kā triolets literatūrā var novērot vien kvalita-
tīvas un mākslinieciski augstvērtīgas dzejas 
laikmetos, kurus caurstrāvo apziņa, ka dzej-
nieka iztēles bagātība spēj atdzīvoties tikai 
nepastarpināti no sajūtām un formas negro-
zāmās likumības.

Trioletam ir noteikts rindu skaits – tas aptver 
8 vārsmas, noteikts rindu atkārtojums – pir-
mo vārsmu atkārto ceturtā un septītā, bet 
otro – astotā vārsma, noteikts pantmērs – 
astoņpēdu, un tikpat noteikta atskaņu kār-
tība: ABaAabAB1, tāpēc, lai sacerētu triole-
tu, dzejniekam nepieciešama augsta dzejas 
tehnikas meistarība. Tā kā trioleta veidoša-
nu nosaka konkrēti likumi, kas primāri sevī 
ietver mērķtiecīgu formas kristālskaidrības 
atveidi, par tā striktajiem veidošanas notei-
kumiem tiek pat ironizēts, turklāt tādā ap-
1 Lielie burti apzīmē atkārtotās rindas. Šeit Ausekļa (1850-
1879) klasiskā formā sacerēts triolets:

Vainadziņus šurp ar puķēm, 
Lai gan laiks man kapā iet! 
Varu lakstīt līdz ar skuķēm! 
Vainadziņus šurp ar puķēm, 
Lai ar latvju daiļām skuķēm 
Kā ar dieviem varu diet! 
Vainadziņus šurp ar puķēm, 
Lai gan laiks man kapā iet!

mērā, ko nereti caurstrāvo pat zināms noso-
dījums. Piemēram, krievu rakstnieks Mihails 
Saltikovs-Ščedrins savulaik ir izteicies: „Ap-
žēlojieties, vai tad tas nav neprāts – caurām 
dienām lauzīt galvu, lai dzīvu, dabisku, cilvē-
cisku valodu par katru cenu iebāztu izmērī-
tās un atskaņotās rindās! Tas jau ir tāpat, ja 
kāds iedomātos iet tikai pa izstieptu aukliņu, 
pie tam ik uz soļa pietupdamies.” 

Lai gan latviešu literatūrā triolets ir spējis in-
tegrēties, tur šai dzejas formai tomēr rakstu-
rīgas būtiskas transformācijas tās tradicio-
nālajā konceptā, kas diametrāli pretējas trio-
leta kā kanoniskas formas konceptuālajam 
pamatojumam, kam raksturīgā negrozāmā 
formas likumība teorētiski noraida jebkādu 
varbūtību par dzejnieku savdabības un ne-
ierobežotas individuālās literārās brīvības 
klātesmi radošajā procesā. Proti, praksē, vai-
rumam kanonisko normatīvu zaudējot turp-
māku funkcionālu vērtību, tradīcijai rakstu-
rīgā negrozāmā formas likumība pilnā mērā 
spējīga saglabāt vien vispārzināmas pazīmes 
statusu. To savā teorētiskajā rakstā „Latvie-
šu trioleta” skaidro Emīls Rozenbahs (Fricis 
Emīls Rozenbahs, 1904-1943), norādot, ka 
kanoniska forma, nonākdama atkal uzmanī-
bas laukā citā laikmetā un pie citām literā-
riskām tradīcijām var piedzīvot tālākus pār-
veidojumus poētiskajā praksē un arī teorijā. 
Parasti tie izskaidrojami dažādi: ar tiekšanos 
uz blakus formām, ar blakus formu repulsi-
ju, ar laikmeta stila, ritmikas, dzejiskās daiļ-
skanības un poezokompozicionālo tradīciju 
īpatnībām vai arī ar kāda atsevišķa iespaidī-
ga rakstnieka īpatnējo literārisko meistarību. 
Lai gan idejiski forma nepieļauj atkāpi no 
pastāvošās tradīcijas, latviešu dzejnieki, va-
riējot ar trioletu veidojošajiem formālajiem 
elementiem, šo robežu, kas nosaka trioleta 
specifiku, ir mēģinājuši pārkāpt ne reizi vien.

Analizējot trioleta aktualitāti kā vienas, tā 
otras tautas literatūrās, jānorāda, ka triolets 
uzreiz pēc parādīšanās franču literārajā tel-
pā XIII un XIV gadsimta mijā ātri vien kļuva 
ļoti izplatīts un aktīvi kultivēts līdz pat Rene-
sansei, kuras laikā ievērojami zaudējis savu 
popularitāti, bet XVII gadsimtā to atkal at-
guvis. Zīmīgi, ka tādu pašu ciklu literatūras 
pētnieki novērojuši atkārtoti, proti, pēc XVII 
gadsimta triolets otrreiz pazudis nebūtībā, 
bet XIX gadsimtā, atgūstot savu popularitā-
ti dzejnieku vidū, atkal nokļuvis slavas zenītā. 
Idejiski analoga situācija vērojama arī mūsu 
tautas literatūrā – pirmais latviešu triolets 
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parādījās 1856. gadā un pirmais latviešu 
trioletu krājums XX gadsimta sākumā, bet 
tikai XXI gadsimtā, līdz ar būtiskām trans-
formācijām tās tradicionālajā konceptā, šī 
dzejas forma latviešu literatūrā piedzīvo re-
nesansi.

Tieši trioletam raksturīgā īpatnība dzejnie-
kiem respektēt tā striktos veidošanas notei-
kumus kalpo kā loģiska argumentācija tam, 
kāpēc triolets negūst vienlīdz lielu atzinību 
un popularitāti dzejnieku vidū gadsimtu ga-
rumā, bet kļūst populārs tikai laiku pa lai-
kam. Skaidrojot, kāpēc franču literatūrā trio-
letu XIV gadsimtā diezgan veikli un veiksmī-
gi izkonkurēja rondo dzejas forma, franču 
literatūras pētnieks Pols Godēns (Paul Gau-
din, publ. 1870.  g.) norāda, ka „Mēs neju-
tāmies ērti tik ierobežotajā ritmā, šajā īsajā 
strofā, kurai ir tikai astoņas vārsmas, tāpēc 
mēs to vispirms brīvi pastiepām garāku, bet 
pēc tam bez jebkādiem ierobežojumiem no-
vietojām refrēnu tur, kur tas vislabāk izklau-
sījās.” Apzinot dažādus literatūras vēstures 
avotus, nav šaubu, ka latviešu dzejnieki ir 
pievērsuši lielu vērību franču trioleta formas 
studijām, tostarp daži no viņiem pamanīju-
šies to izkopt pat līdz pilnībai. Tomēr latviešu 
dzejnieku diametrāli pretējā pieeja ir balstīta 
viņu literārās kapacitātes un novatorās pie-
ejas savstarpējā mijiedarbē, kas arī ir galve-
nais iemesls, kāpēc šī franciskā, Vidusjūras 
drīz bargo, drīz rotaļīgo vēju rūdītā strofa 
apbrīnojami ātri un turklāt paliekoši laidusi 
saknes mūsu ziemeļzemes dzejā. Latviešu li-
teratūrā, trioletu aplūkojot vēsturiskā atska-
tā, vērojama situācija, kur mainās ne tikai 
dzejoļa saturs, tā idejiskais pamats un atvei-
des principi, bet arī strofas ārējo formu vei-
dojošie komponenti, kas mums ļāvuši šo kla-
sisko dzejas formu saglabāt līdz mūsdienām 

– bet, vai tādējādi maz iespējama saikne tie-
šas atsaukšanās veidolā starp latviešu dzej-
nieku radītajiem trioletiem un franču klasis-
ko trioletu? 

Ņemot vērā faktu, ka dzejnieks nevar pilnī-
bā abstrahēties ne no laikmeta prasībām, ne 
savas individuālās literārās brīvības, un ne-
kādā ziņā ne no specifiskiem jautājumiem, 
kas saistīti ar valodas īpatnībām, mērķtiecī-
gi centieni imitēt franču ieviesto tradīciju ne-
parādās, tomēr latviešu autoriem ir rakstu-
rīga franču trioletu formas veidošanas pie-
redzes akumulēšana. Un tieši latviešu dzej-
niekiem piemītošā spēja selektīvi asimilēt ti-
kai atsevišķus franču tradīcijas elementus un 

tos apzināti pilnveidot ar novatorām idejām, 
neierastām domām un noskaņām, ir ļāvusi 
noticēt šīs kanoniskās viduslaiku dzejas for-
mas aktualitātei arī mūsdienu dzejā. Latvie-
šu dzejnieki, protams, tuvojas un iesaistās 
veco Eiropas tautu literāro meklējumu pro-
cesā, taču ne tik daudz atdarinoši, bet drī-
zāk eksperimentāli, saglabājot nacionāli spe-
cifisko māksliniecisko un tikumisko kritēriju 
savdabību, par prioritāru izvirzot sev tik rak-
sturīgo lirisko noskaņu, kas trioletu radīša-
nas procesā turpmāk darbojas kā līdzstrāva, 
idejiski francisko trioletu itin labi papildinot 
ar intonatīvo latviskumu.

Kā spilgts piemērs, lai apliecinātu nupat mi-
nēto apgalvojumu, kalpo valdošo sociālpoli-
tisko procesu atspoguļojums abu valstu teri-
torijās attiecīgajos laikmetos. Varētu šķist lo-
ģiski un absolūti pamatoti, ka kontekstuāli 
līdzvērtīgu situāciju ietvaros abu tautu lite-
ratūrās aktualizējušies arī analogi to atveidē 
balstīti izteiksmes veidi: sociālo peripetiju iz-
teikšanā plašāku vietu dzejā sāk ieņemt satī-
ra, savukārt politiskās kolīzijas apkaro ar ko-
mikas līdzekļiem. Idejiskā līmenī starp abām 
kultūrtelpām varētu būt velkamas paralēles, 
jo Latvijā vienā no trioletu aktualitātes pe-
riodiem – XX gadsimta sākumā – vēl aizvien 
jūtamās pēckara atblāzmas spilgti sasaucas 
ar XVII gadsimta nestabilo situāciju Franci-
jā, kad literatūrā atbilstoši tā laika literāra-
jai modei ienāk politikas vēsmas, trioletam 
aktualizējoties kā valdošo netaisnību atspo-
guļotājam un cīņā saucējam uz jauniem un 
labākiem dzīves apstākļiem. Taču jākonstatē, 
ka līdzvērtīgie sociālpolitiskie procesi nebūt 
nav viennozīmīgs faktors to principiāli ana-
logai interpretācijai abu tautu literatūrās ra-
dītajos trioletos, uz ko norāda rakstnieks Li-
nards Laicens, apgalvojot, ka „Šī formu kul-
ta tendence turpmākajos posmos raksturīga 
tai lirikai, kurā mazāk atbalsojas satraucošie 
kara un revolūciju laika notikumi un pārdzī-
vojumi”, tādu pašu viedokli vienā no saviem 
trioletiem aizstāv arī Pāvils Rozītis, rakstot, 
ka tad, „Kad visu vielas smagums māca, / 
No Francijas šī forma nāca.” Tādējādi jāseci-
na, ka gadsimtu miju raksturojošo lielo vēs-
turisko notikumu laikā klasiskās strofas to-
mēr atvirzās vairāk otrā plānā to dzejnieku 
daiļradē, kas cenšas tiešāk izteikt šī laikmeta 
satrauktos pārdzīvojumus; trioletos tieši pre-
tēji – drīzāk izvēlēti vislīksmākie temati. It kā 
šie trioleti būtu rakstīti laikmetā, kurā autori 
redzējuši tikai mūžam zilu, saulainu debesi 
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un rožainus apvāršņus. Savukārt šī savstar-
pēji radikāli atšķirīgā satura nokrāsa norā-
da uz citādu – latvisku, estētisku, lirisku no-
skaņas trioletu. Ņemot vērā, ka ikviena īsta 
latviešu dzejnieka atklāsmē taču ir latviskais 
kodols, kas aizmeties tautas dvēseles satve-
rē un briedis vēstures likteņos, kā rezultātā 
svešais ņemts tikai tik daudz, cik to, apzinā-
ti vai neapzināti, pieļāvusi pašu gaume, lat-
viešu literatūras telpā radīta mūsu nacionālā 
trioleta forma.

Latviešu dzejnieki plašāk interpretējuši arī 
trioleta definīciju, kura klasiskajā formā no-
saka, ka tā saturam, lai arī kas tajā tiktu at-
klāts, primāri jāatbilst vai nu graciozas, vai 
satīriskas domas izpausmei, graciozitāti uz-
tverot nevis kā kurtuāzajai literatūrai atbil-
stīgo utopiskā un glorificētā atainošanu, bet 
gan kā smalku dzejas miniatūrformu, kuras 
ritmā muzikāli daiļskanīgās dzejiskās jūsmas 
spējīgas liegi šūpoties vieglās baudu izjūtās. 
Pastāvēja uzskats, ka mūsu dzejniekiem lielo 
laikmetu notikumi neaizrit graciozā menuet-
taktī un tie nav atdzejojami trioletos, kas ir 
par trauslu, lai tajos ietilpinātu smagus prā-
tojumus un notikumu vēstījumus. Bet, patei-
coties XX gadsimta 20.  gadu beigās izska-
nējušajam apgalvojumam, ka „Klasiskai for-
mai mūsu lirikā nepieciešama reforma. Pre-
tējā gadījumā var iestāties sastingums, kurš 
jau tagad manāms, un kā sekas kaila nepro-
duktīva formas kultivēšana no jauno dzejnie-
ku puses”, līdz ar Kārļa Ulmaņa apvērsumu 
XX gadsimta 30.  gados uz īsu brīdi tomēr 
jaušama tendence trioletu mērķtiecīgi piln-
veidot, atbilstoši tā teleoloģiskajai būtībai 
trioletā beidzot ietverot arī satīriskas domas 
atklāsmes. Tas mūsu nacionālajam trioletam 
ļauj uz brīdi pilnvērtīgi iejusties franču tra-
dicionālā trioleta ampluā, vairs nereprezen-
tējot vien ekscentrisku luksu, bet nokļūstot 
dzīves centrā, topot par tās virzītāju un sa-
biedriskās domas ietekmētāju. Tieši, mobi-
lizējoši, piesātināti ar dzīviem un bagātiem, 
neapstrīdamiem faktu materiāliem, ar poli-
tisko ideoloģiju, kas tiektos dzīvi celt un vir-
zīt, un vajadzīgo asumu – tieši tādus trio-
letus šajā laikā sacerējuši latviešu dzejnieki. 
Franču dzejnieki sarežģīto un nemiera pilno 
pasauli XVII gadsimtā ar izaicinošu atklātī-
bu atainoja tādu, kāda tā ir, kopējot īstenī-
bu, novērotos sadzīves sīkumus, nevairoties 
no rupjiem momentiem un ikdienas dzīves, 
nereti pat tās zemisko un kroplo izpausmju 
attēlošanas. XX gadsimta 30. gados analo-

gi rīkojās arī latviešu trioletu autori, tos ra-
dot nevis no noslēpumainas iedvesmas, kas 
būtu izskaidrojami tikai ar autoru psiholo-
ģiskajām īpatnībām, bet saistībā ar valdošo 
pasaules skatījumu, attiecīgā laikmeta ideo-
loģijas sociālo mentalitāti. Vērtējot Žaņa Grī-
vas „Atjaunotās Latvijas trioletu” publikāci-
jas, nākas atzīt, ka radies tāds kā opozicio-
nārs, pat demokrātisks stils: 

Aug cietumi uz katra stūra, 
To visu, visu tagad dod 
Mums ulmaniskā diktatūra.
Aug cietumi uz katra stūra, 
Kas runāt grib, ka dzīves sūra, 
To viegli kroņa maize rod.
Aug cietumi uz katra stūra,
To visu, visu Kārlis dod.

Vairs nekas netika balstīts ilūzijās, pat ne 
varbūtībās, bet gan realitātē, un jāsecina, 
ka tieši tur, kur šajā senatnīgajā, lakoniskajā 
dzejas formā izdevies ietvert dziļi individu-
ālus pārdzīvojumus uz laikmetiski un politis-
ki nozīmīga satura fona, arī bijušas lielākās 
veiksmes. 

Līdzīgi satura atklāsmei, arī pētot citas trio-
letam raksturīgās specifiskās iezīmes, lat-
viešu literatūrā nākas novērot gan šķietami 
neattaisnojamus formālus paņēmienus, kas 
teorētiskā līmenī šo formu mūsu literatūrā 
diskreditē, gan arī pienesumus ar neapšau-
bāmi pozitīvu nokrāsu.

Kā viens no būtiskākajiem trioleta kanonis-
ko formu raksturojošajiem elementiem jā-
min tā stingri noteiktā atskaņu kārtība, ko 
vairums latviešu dzejnieku centušies panākt 
ar inversijas palīdzību. Bijuši arī tādi, kas at-
skaņojumus veidojuši, vien lai saglabātu to 
konstruktīvo uzdevumu, īpaši neizceļoties 
ne ar svaigumu, ne oriģinalitāti. Tādēļ trio-
letam raksturīgā stingrā atskaņu kārtība ne-
viļus liek domāt par iespējamību, ka atseviš-
ķos gadījumos konkrēti vārdi vai vārdu sa-
vienojumi varētu būt izmantoti tikai tāpēc, 
lai izpildītu kādu noteiktu funkciju: savstar-
pēji atskaņotu konkrētas vārsmas, nodroši-
nātu nepieciešamo ritmu vai saglabātu vaja-
dzīgo formu, un nevis nodotu savu seman-
tisko jēgu, kurai kontekstā būtu patiesi reā-
la, nozīmīga vērtība. Tā pirmšķietami varētu 
domāt par Imanta Ziedoņa mākslīgi veidota-
jiem atskaņojumiem: „Mans suns ir ļoti den-
tisks, / Mans prieks ir incidentisks, / Mans 
dzīvoklis bij rentisks”. Tomēr, lai gan pirma-
jā brīdī varētu rasties iespaids, ka dzejnieka 
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trioletos šie savdabīgie atskaņojumi primāri 
radīti ar mērķi izpildīt to konstruktīvo uzde-
vumu trioleta formas saglabāšanā, jānorāda, 
ka tie vienlaikus rada arī trioletam raksturīgo 
muzikālo daiļskanību, turklāt jau tā frivolās 
domas izpausmei dzejniekam vienlaikus ļā-
vusi realizēt trioletam tik atbilstīgo asprātī-
bas spēli. 

Tas ļauj domāt, ka, lai kādi, tomēr atskaņo-
jumi nav tikai skanīgi piekariņi, bet gan at-
tiecīgās strofas veidošanai nepieciešams iz-
teiksmes līdzeklis. Savukārt, citviet trioletos 
novērotās atskaņojumu nepārvarētās grūtī-
bas patiesībā nav nekas cits, kā cītīgā rado-
šā darbā novēršamas kļūmes, kas rodamas 
vien dzejnieku pašu sagatavotības un meis-
tarības trūkumā. Citādi gan ir ar trioleta no-
teikto ritmisko uzbūvi. Atšķirībā no krievu 
tradīcijas, kura atzīst par trioletā pielaiža-
mu katru ritmu un katru pantmēru, atbilsto-
ši franču tradīcijai trioleta radīšanas procesā 
nav pieļaujama nekāda ritmikas variabilitāte. 
Un, lai gan latviešu dzejā, saskaņā ar Janī-
nas Kursītes Dzejas vārdnīcā norādīto, starp 
biežāk lietotajiem pantmēriem ir minēts arī 
trioletam raksturīgais četrpēdu jambs, kas 
lieliski atbilst franču valodai, kur uzsvars pa-
rasti ir uz vārda vai vārdu grupas pēdējo zil-
bi, latviešu valodā tas rada zināmus sarež-
ģījumus. Tai tomēr atbilstošāka ir sistēma, 
kuras pamatā vispirms ir metriski uzsvērtas 
un tikai pēc tam – metriski neuzsvērtas zil-
bes savstarpējais izkārtojums vārsmā. Jākon-
statē, ka atšķirībā no inovatīvas pieejas sav-
starpēju atskaņojumu radīšanā, kanonisko 
normatīvu dēļ versifikācijā gan varētu trūkt 
oriģinālāku meklējumu, jo šāda ritmiskā ie-
robežotība sašaurina izteiksmes līdzekļu di-
apazonu. Tā, protams, vienlaikus gan pieļauj 
citu stilistisku figūru pastiprinātu lietojumu, 
kas arvien ir ticis darīts. Cits jautājums ir – 
cik lielā mērā tā principiāli būtu vērtējama 
kā pozitīva iezīme.

Tā kā jambs ir ļoti strikta un regulāra kons-
trukcija, tā lietojumam latviešu valodā ir 
diezgan ierobežots variāciju skaits. Tieši 
fakts, ka latviešu valodā akcentē vārda pir-
mo zilbi, ir izskaidrojums latviešu dzejnieku 
radītajiem trioletiem, kuros vārsmas sāku-
mā tiek novietots, piemēram, vienzilbes pa-
līgnozīmes vārds, vietniekvārds vai apstāk-
ļa vārds, kas tiek uzskatīti par metriski reāli 
vājām pozīcijām un attiecīgi veido trioletam 
atbilstošo neuzsvērto pirmo zilbi. Tas, pro-
tams, novērš potenciālos formas negludu-

mus, lai maksimāli tuvinātos franču tradīci-
jai. Tomēr šāds risinājums nav viennozīmīgi 
vērtējams, jo tas ne vien rada zināmu vien-
muļību, ņemot vērā, ka vairums trioletu tā-
dējādi tiek veidoti pēc vienota šablona, bet 
konkrētā pieeja turklāt būtiski ierobežo citā-
di tik plašā un bagātīgā leksikona kā iespē-
jamo vārsmu ievadītāju amplitūdu. Jambs ir 
straujš, ātrs un grūti savaldāms metrs, tur-
pretim šāda saikļu pastiprināta atkārtošanās, 
kad, ar vienu un to pašu saikli ievadot ik dze-
jas frāzi vai tās daļu, panāk gausāku intona-
tīvo plūdumu – tādu kā rāmu svinīgumu, kas 
nonāk pretrunā ar trioletam raksturīgo vieg-
li un rotaļīgi asprātīgi formētu domas izteik-
šanas manieri. Proti, latviešu dzejnieki līdz 
ar leksisko atkārtošanos aktualizē trioletam 
absolūti neraksturīgu, izteikti monotonu do-
mas plūdumu, ko dzejnieki nereti ir risināju-
ši ar pastiprinātu asindetona izlietojumu, ar 
bezsaikļa konstrukciju palīdzību piešķirot va-
lodai trauksmainību un tās izteiksmei paāt-
rinātu gaitu. Un, ņemot vērā latviešu litera-
tūrkritiķes Skaidrītes Sirsones apgalvojumu, 
ka „latviešu dzejniekiem vispār nav aktuāla 
vārdu ekonomija”, šāds risinājums atkārto-
ti vērš uzmanību un vieš cieņu pret latvie-
šu dzejnieku meistarību, reducējot un limi-
tējot vārdu plūsmas, lai respektētu ritmu 
un sasniegtu trioleta likumībām maksimāli 
pietuvinātu rezultātu. Protams, novērojami 
arī tādi vārsmu atkārtojumi, kas tendēti uz 
muzikālās daiļskanības radīšanu bez lielākas 
dzejiskas un vispārējas nozīmes. Iezīmējas 
tāda kā vieglrakstīšanas tendence, kad dzej-
nieki atrod tikai vienu divas labas rindas, ap-
spēlē tās no abām pusēm, un triolets ir ga-
tavs. Tomēr, lai gan, no vienas puses, latvie-
šu dzejniekiem arī trioletu rakstīšanā rakstu-
rīga viņu radošā mūža garumā konsekventi 
izturētā tematika, no otras puses, tā ir lie-
lākoties pretēja un pavisam noteikti bagā-
tīgāka nekā tā, kas sastopama franču dzej-
nieku radītajos trioletos. Latviešu dzejnie-
ki savos trioletos ietvēruši un atspoguļojuši 
visdaudzveidīgākās tēmas visbagātīgākajos 
izteiksmes veidos un intonācijās. Nav tādu 
tēmu un motīvu, kas netiktu apspēlēti lat-
viešu dzejnieku trioletos. Šķiet, viņi itin visu 
spējuši pārvērst dzejas vielā, tādējādi reizē 
arī aizpildot to tukšumu, iztrūkumu, kano-
niskā satura deficītu, ļaujot izjust visplašāko 
pārdzīvojumu gammas un tematikas evolū-
ciju. Starp trioletiem, kuros aktuālas sabied-
risku motīvu caurstrāvotas atziņas, ir arī tādi, 
kas slīkst erotismā, bet citi – vieglās skumjās 
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un sāpēs; dzejiski pārskaistināti un dziļi fi-
lozofiski; gan politisku, gan intīmu motīvu 
caurvīti; tādi, caur kuriem skan tikai mīlestī-
ba, un tādi, ko iedvesmojusi daba, aktualizē-
jot kanoniskajai tradīcijai vispār neraksturīgu 
dabas gleznu apceri.

Tieši jaunais saturs, ko trioletos tiekušies ie-
tvert aizvien jauni, citu laikmetu latviešu 
dzejnieki, kur līdzās izteikti sabiedriskai ievir-
zei vērojami arī dziļi izjusti intīmie pārdzīvo-
jumi un skaistums, ko dzejnieki smēluši no 
Latvijas dabas, tradicionālajam franču triole-
tam ir piešķīruši gluži citādu skanējumu, bet 
mākslā jau vispār nav un nedrīkst būt uz vi-
siem laikiem nodibinātu sastingušu paraugu. 
Tas būtu pretrunā ar mākslas raksturu un tās 
dabisko attīstības gaitu līdzi visas dzīves at-
tīstībai. Latviešu dzejnieku tiekšanās snieg-
ties pāri tām robežām, ko nosprauž stingri 
izstrādātā forma, un rakstīt tā, kā liek sirds, 
viņu domu un pārdzīvojumu dinamiskums 
un vēlme pēc ekspresīvākām formām, para-
lēli novedusi arī pie novitātēm strofas uzbū-
ves tehniskajos risinājumos. Mūslaiku dzej-
nieku radošā pieeja trioletam pakāpeniski tā 
formu ir padarījusi brīvāku, pat individuālā-
ku, rezultējoties vairākās pamatformas va-
riācijās. Piemēram, Imanta Ziedoņa krāju-
mā vērojami gan no septiņām, gan deviņām 
vārsmām veidoti trioleti, savukārt Uldis Au-
seklis novatoriskos meklējumos gājis vēl tā-
lāk, veidojot trioletam netipiski plašas vārs-
mas, kuras nereti pat nācies dalīt pārnesu-
mam jaunā rindā, radot trioletus, kuru vārs-
mu skaits dažkārt sasniedzis pat sešpadsmit 
rindu. Lai gan tālu prom no tradīcijas, to-
mēr, ja dzejisko domas un asprātības spēli 
nebija iespējams sakombinēt 8 vārsmās, vis-
maz šādi rasta iespēja asiem domu pagrie-
zieniem. 

Lai gan latviešu dzejnieku trioleta konceptu-
ālās idejas meklējumu ceļam raksturīga tiek-
šanās paplašināt trioleta robežas, pārvēršot 
to par tādu kā universālu latviešu dzejas vei-
dojumu, uzrādot tik apjomīgu formālu un 
tematisku dažādību un laužot iepriekšējos 
priekšstatus par trioleta iespējām, viņiem ir 
izdevies īstenot klasiskajai formai tik ļoti ne-
pieciešamo reformu un novērst potenciālo 
stagnāciju. Turklāt būtiski, ka arī šāds trio-
lets principiāli jau nezaudē savu konceptu-
ālo jēgu un būtību.

Šis raksts ir autores sagatavots 
konspekts no viņas bakalaura darba 
Latvijas Kultūras akadēmijā 2016. gadā, 
kurš saņēma tā gada Kārļa Dziļlejas 
fonda studentu zinātnisko darbu 
konkursa balvu bakalaura darbu grupā. 
Literatūrzinātnieces Ritas Grigānes 
uzmanību trioleti savulaik piesaistīja 
ar tik atturīgi lakoniskās dzejas formas 
spēju sevī ietilpināt ambiciozi bagātīgu 
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu 
lietojumu. Turklāt, lai gan uzsākusi 
jurisprudences studijas un atradusi savu 
aicinājumu tieslietās, Rita Grigāne 
negrasās apstāties pie šī raksta vien. Vēl 
jo vairāk – ja trioleti atkal izprovocēs 
bargus vārdu karus kā savulaik starp Vili 
Plūdoni un Pāvilu Rozīti, viņa ir gatava 
gan konstruktīvām diskusijām, gan 
polemikai arī ar šodienas literatūras eliti.

Lilija Dinere. Līgava. 2016. Akrils, audekls.  
100 × 50 cm
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PATIESĀ DZĪVE,  
JEB VIENKĀRŠI BŪT
LAIMAS MARTINSKAS SARUNA AR 
RUDĪTI RAUDUPI – SENO VĒDU UN 
DAINU PĒTNIECI, RAKSTNIECI

Rudīte Emir jeb Rudīte Raudupe – vārds, 
kuru viņa lieto latviešu publikācijām – 
ir atzīta seno vēdu un dainu pētniece. 
Dzimusi Rīgā, četru gadu vecumā 
kopā ar vecākiem un māsu devusies 
uz Vāciju un vēlāk uz ASV, kur dzīvo 
no 1950. gada. Pašreiz Rudīte dzīvo 
tepat, Sanfrancisko līča apkārtnē, un, 
pateicoties mūsu kopīgiem draugiem, 
mūsu ceļi pavisam nesen krustojās. 
Rudīte ir sarakstījusi vairākas grāmatas 
angļu un latviešu valodā. Latvijā izdotas 
Dievatziņa vēdās un dainās, Labi ļaudis, 
Pašatklāsme un bērnu grāmatiņa 
Mincis Brincis, kas pavisam nesen 
tulkota un izdota arī igauniski. Angļu 
valodā sarakstītas grāmatas Undoing 
(Atdarīšana) un At Every Breath, A 
Teaching: Stories about the Life and 
Teachings of Swami Chinmayananda (Ar 
katru elpu. Pamācība: Stāsti par Svāmī 
Činmajananda dzīvi un mācību).

Lietas, par kurām Rudīte raksta, vienā 
vai otrā dzīves posmā droši vien ir 
vedinājušas uz pārdomām katru no 
mums. Tās ir grāmatas, kas nelasās viegli. 
Tās prasa iedziļināšanos, liek sev uzdot 
jautājumus un mudina meklēt atbildes. 
Pēc mūsu pirmās tikšanās es ļoti vēlējos 
ar Rudīti tikties uz garāku sarunu. 

(Turpmāk tekstā R. – Rudīte Raudupe, L. – 
Laima Martinskis.)

L.: Kā notika tava satikšanās ar Svāmī 
Činmajanandu (Chinmayananda) un kas tevi 
mudināja pievērsties viņa garīgajai mācībai? 
Vai tu šādu tikšanos meklēji, vai tā notika 
nejauši?

R.: Šis ceļš man sākās agrā jaunībā, vēl Miči-
ganā dzīvojot. Kad biju apmēram 16 gadus 
veca, es sāku lasīt Indijas filozofisko litera-
tūru. Viss sākās ar to, ka kāds man atsūtī-
ja ļoti skaistu Tagores dzeju (Kārļa Egles lat-
viskā tulkojumā), kas mani tā ietekmēja, ka 
es gribēju vairāk uzzināt par Indijas garīgās 
mācības pieeju dzīvei. Es aizgāju uz biblio-
tēku, atradu vēl Tagores grāmatas, un tā tas 
ceļš sākās. Sāku lasīt Bagavadgītu un Upani-
šadas, kurās iemūžināta garīgā mācība vār-
dā vedanta no senajām vēdām. Sāku ilgoties 
pēc sava skolotāja.

L.: Pastāsti, kā tas notika? Tu brauci uz 
Indiju?

R.: Ja tu esi atvērts šai mācībai, ja tu tiecies 
pēc tās, tad skolotājs kaut kādā veidā iero-
das. Var jau būt, ka dažs labs aizbrauc uz In-
diju, kāpj Himalaju kalnos un tur meklē savu 
skolotāju, bet bieži notiek tā, ka skolotājs 
vienkārši ir tur, kur esi tu. Sanfrancisko Svā-
mī Činmajananda sniedza lekcijas divus kvar-
tālus no manām mājām. Mūsu draugi dzī-
vokļu mājā, kurā dzīvojām, bija indieši, un 
viņi man par šo skolotāju stāstīja: esot inte-
resants lektors, klāstot senās vēdas ar mo-
derniem piemēriem. Sāku apmeklēt viņa lek-
cijas, un tā tas turpinājās savus 27 gadus. Ja 
laiks ir pienācis, viss vienkārši sakrīt.

L.: Un kā notika sekošana šai mācībai? Tu 
daudz lasīji?

R.: Jā, lasīju, bet drīz vien secināju, ka vis-
labāk ir mācīties tieši no skolotāja. Jo viņa 
esamība, viņa klātbūtne pati par sevi māca. 
Viņa enerģētika nāk līdzi tam, ko viņš saka 
vārdos.

L.: Tad droši vien ir jābūt ļoti atvērtam, lai 
uztvertu mācību, kas ne vienmēr ietērpta 
vārdos.

R.: Jā, tieši tā tas ir.

L.: Tu daudz raksti par jautājumiem, uz 
kuriem cilvēce ir meklējusi atbildes visu 

Laima Martinskis un Rudīte Emir 
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mūžu – kas ir patiesā dzīve, kas ir cilvēka 
dzīves uzdevums, kas veido personību? Kā 
tavā redzējumā izklausās atbildes uz šiem 
jautājumiem?

R.: Tā patiesība, ko mēs redzam ar savām 
acīm ikdienā, taustām un jūtam caur emo-
cijām, nav visdziļākā patiesība. Tas ir tikai 
priekškars dziļākajai patiesībai, kas ir esamī-
ba un pamats visam tam, ko mēs redzam un 
taustām. Un pie tās piekļūt nav viegli. Ir jāat-
raisās no sava ego, un tas ir milzīgs darbs, jo 
ego ik brīdi mūs piesien pie vārdiem, pie dar-
biem, pie atmiņām, pie izjūtām, pie vēlmēm, 
sevišķi vēlmēm – es gribu šo, un es gribu to, 
un es gribu arvien vairāk. Un jo vairāk iegūst, 
jo vairāk grib. Ja novēro savu dzīvi – tiklīdz 
tu esi kaut ko ieguvis materiālajā pasaulē, tu 
gribi vēl. Vai biljonārs ir priecīgs, ka viņam ir 
biljons? Viņš grib biljonu plus viens. Un tā šī 
lielā vēlēšanās nekad nebeidzas, tikai iesien 
mūs arvien ciešākā kūniņā.

L.: Jā, tā jau saka, ka materiālās lietas 
laimi nenes. Bet man tomēr jāsaka, ka 
labāk izvēlos būt nelaimīgs miljonārs nekā 
nelaimīgs bezpajumtnieks.

R.: Nav jau jāatsakās no visa materiālā, lai 
dziļāko patiesību piedzīvotu. Tikai nedrīkst 
pieķerties pie tā. 

L.: Kas tad ir tas īstais es? Personību veido 
pieredze, emocijas, atmiņas, un ja to visu 
noņem, kas tad paliek pāri? 

R.: Vārdos ir grūti to izteikt, bet bieži apzī-
mē šo esamību ar vārdiem „šķīstā virsapzi-
ņa”. Tāda apzinātība, apziņa, kas visu redz, 
visu it kā piedzīvo, bet nepieķeras ne pie kā. 
Tā pastāv aiz domām, aiz jūtām. Piemērs, kas 
aptuveni izskaidro šo esības esenci:   iedo-
mājies, ka tu esi jūrmalā, teiksim, pie Balti-
jas jūras. Baltijas jūrā noriet saule, tu skaties 
uz šo skaisto brīnumu: kā vizuļo sārtās krā-
sas uz ūdens virsmas, un uz brīdi tavs prāts 
apstājās. Tu vienkārši esi. Tas ir vistuvākais, 
kā varētu aprakstīt šķīsto virsapziņu. Tu vairs 
neprāto, tu nepieķeries ne pie kā, nevēlies it 
neko, tu vienkārši esi. 

L.: Tad tas uzdod jautājumu, cik tad 
svarīga ir mūsu reālā dzīve? Mēs mācāmies, 
veidojam karjeru, strādājam, un tas jau 
nav tikai savtīgos nolūkos. Arī sabiedrība 
un pasaule gūst labumu no tā. Vai šķīstā 
virsapziņa nav aizbēgšana no reālās dzīves, 

ar ko tomēr diendienā jāsaskaras, ja šajā 
pasaulē esi?

R.: Nav jābēg prom. Dzīvo visam līdzi. Mums 
šajā dzīvē ir dažādas lomas – profesionālā, 
mātes, meitas, sievas, vīra, dēla utt. Tu spē-
lē lomas, kas tev šajā dzīvē ir, bet neesi ne 
pie kā pieķēries. Tu mīli savu bērnu, bērns 
nomirst, sāpes neizbēgamas. Sāpes būs arī 
cilvēkam, kas šajā ceļā aizgājis līdz pēdē-
jam punktam – ir sasniedzis apgaismību. To 
ir grūti skaidrot, sāpe būs, bet tu sevi ar šo 
sāpi neidentificē. 

L.: Es nesen izlasīju teicienu: sāpes ir 
neizbēgamas, bet ciešanas ir izvēle. 

R.: Jā, tas pilnīgi izsaka to, ko es būtu gribē-
jusi teikt.

L.: Tu raksti, ka tev ir svarīga latviskās sirds 
kopšana. Vai indiešu vēdas bija tās, kas 
tevi vairāk mudināja interesēties par savām 
latviskajām saknēm?

R.: Mans skolotājs, pie kura es biju mācīju-
sies 27 gadus, aizgāja mūžībā 1993. gadā. 
Viņš bija tik daudz man devis, es biju tik 
daudz no viņa ieguvusi, un es biju tik pateicī-
ga viņam par to, ko biju no viņa iemācījusies, 
ka es jutu, ka man ir jādod tālāk. Es nevaru 
vienkārši noklusēt un noturēt visu to sevī. Ar 
visu to, ka atstāju Latviju četru gadu vecumā, 
esmu vienmēr jutusies ļoti tuvu dzimtenei. 
Un es nolēmu, ka savu darbību veikšu Latvijā. 
Ar draugu palīdzību un iedvesmu man sākās 
pirmās lekcijas Latvijā – par Bhagavadgītu 
un vēdāntas ceļu. Un tad notika kaut kas ļoti 
interesants. Mēs ar maniem jauniegūtiem 
draugiem aizbraucām uz Pokaini. Tur, mežā 
esot, es dzirdēju, kā mazs sieviešu pulciņš no 
Dobeles dzied latviešu tautasdziesmas – par 
garo pupu, par Māras istabiņu. Tas mani dzi-
ļi aizkustināja – tur bija tāda sakritība ar to, 
ko es biju mācījusies par Indijas vēdām, ka es 
nolēmu, ka man vēdās un dainās tverto mā-
cību ir jāsaved kopā. Pēc šī notikuma manas 
lekcijas sākās ar tautasdziesmām, ko latvieši 
sauca par dievdziesmām – par to, piemēram, 
kā Dieviņš ienāk istabā un viņam ir tik plats 
mētelītis, ka durvis ir par šaurām, lai viņu ie-
laistu iekšā:

Dieviņš nāca istabā,
Lielu, platu mētelīti.
Nāc, Dieviņ, saņemies,
Šauras manas duraviņas.
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Tam visam ir milzīga simbolika: mūsu „dura-
viņas” – mūsu domas, mūsu uztvere un iz-
pratne – ir par šaurām, lai Augstāko Esamī-
bu apzinātu. Tā pastāv aiz domām. Un tā es 
sāku arvien vairāk lekcijās ievīt dainas, ap-
kopot un parādīt paralēles starp vēdisko un 
dainisko. Es braucu mācīt vedantu latvie-
šiem, bet es ieguvu tik daudz no latviešiem, 
ka tā izvērtās par skaistu apmaiņu.

L.: Kā pie tevis nāca tautasdziesmu 
atklāsmes? 

R.: Visa tā mācība, ko es mācījos no skolo-
tāja, man atvēra tautasdziesmu. Visa dzīves 
spozme, visas gaitas no dzimšanas līdz mir-
šanai ir dainās. Es izvēlējos tieši tās, ko sauc 
par dievdziesmām, kur ir runa par garīgo pa-
sauli. Piemēram, tautasdziesmā:

Pilna Māras istabiņa
Sīku, mazu šūpulīšu.
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

Katra darbība iespaido visas citas. Viss pa-
saulē ir neredzamās saitēm saistīts.

L.: Kā latviskumu sevī apzinās tie, kas vai 
nu ļoti agrā bērnībā no Latvijas izbraukuši, 
vai pat ir dzimuši ārpus Latvijas? Parasti viņi 
par Latviju runā ļoti patriotiski.

R.: Caur vecākiem, caur latviešu skolu mēs 
iemīlējām dzimteni. Es esmu latviešu skolā 
gājusi līdz 3. klasei, pēc tam mēs bijām no-
metnē, kur latviešu skolas nebija, tad abas 
ar māsu gājām vācu skolā. Bet visu laiku bija 
dažādas nodarbības – bija Guntiņas, tad 
Gaidas, tad Lielgaidas. Bija latviešu sanāk-
smes, ballītes. Latviskums, piederība dzimte-
nei tika iepotēts daudzos un dažādos veidos. 
Iemīlējām gan prievītes, gan dzintaru, gan 
bērzu birztalas. Kad mēs, Amerikas latvieši, 
aizbraucām uz Latviju apkārušies ar dzintara 
krellēm, brīnījāmies, ka vietējie latvieši stai-
gāja tikai ar moderniem auskariem un krel-
lēm. Bet mēs bijām pieķērušies šiem ārējiem 
simboliem, tie izteica mūsu latvietību. Dzim-
tenē dzīvojošiem latviešiem latvietība ir daļa 
no ikdienas, viņiem dzintara krelles nav tā-
pēc jākar kaklā.

L.: Vai lekcijas Latvijā organizē vēl 
joprojām?

R.: Pēdējā laikā nē. Pirms dažiem gadiem es 
nolēmu klusēt, jo manam ceļam prasība bija 

vairāk tik daudz nerunāt. Lekcijas un garīgās 
nometnes es sniedzu 13 gadus no vietas. Tie 
bija skaisti, raženi gadi.

[. . .]

L.: Cik sen tu jau raksti, un kad saprati, ka 
esi gatava rakstīt grāmatu?

R.: Notika tā, ka apmēram 10 gadus Silīcija 
ielejā (Silicon Valley) es strādāju ļoti saisto-
šu un spraigu darbu. Tad es no darba aiz-
gāju un kādus 6 mēnešus vienkārši atguvu 
līdzsvaru no visas lielās darba slodzes. Inte-
resantā kārtā tad, kad tavs prāts jūt mazliet 
atveldzi un ieiet dziļākā mierā, var rasties ra-
došas idejas. Un tā vienu dienu, braucot mā-
jās no koncerta Sanfrancisko, man radās ide-
ja par grāmatu Undoing. To uzrakstīju kādos 
četros mēnešos. Šo pirmo grāmatu es pati 
publicēju. Grāmatu biju domājusi tai rietum-
nieku publikai, kas galīgi neinteresējas par 
garīgo dzīvi, lai ieinteresētu cilvēkus dziļākā 
meklēšanā un dziļākā dzīves mērķa nosprau-
šanā. Tad organizācija, kurā mans skolotājs 
darbojās (Chinmaya Mission), par šo grāma-
tu uzzināja, ieinteresējās un sāka pārdot to 
Indijā. Man par lielu pārsteigumu, grāma-
ta piedzīvojusi lielu piekrišanu indiešu vidū 

– tai ir bijuši jau kādi astoņi vai deviņi metie-
ni. Acīmredzot modernais indietis, kam se-
nās vēdas tuvas, grāmatā ar prieku saskata, 
kā sensenā mācība var iederēties arī moder-
nā pasaulē. Šajā grāmatā visas idejas ir no 
vēdām, bet mūsdienīgā veidā atklātas.

L.: Vai tu pati Indijā esi bijusi?

R.: Jā, esmu bijusi septiņas reizes. 

L.: Vai tas bija, kamēr tu vēl mācījies?

R.: Jā, tas bija tajā laikā, kad es vienmēr biju 
dažus soļus atstatu no mana skolotāja. Es 
braucu viņa dēļ, ne Indijas dēļ. Kamēr viņš 
vēl bija dzīvs, es jau biju sākusi dažādus stās-
tiņus no mana skolotāja teiktā krāt, bet vē-
lāk, kad viņš jau bija aizgājis mūžībā, es iz-
lēmu, ka vajadzētu visu to apkopot grāmatā 
un vēl savākt stāstus no citiem. Daudzi ap-
solīja stāstus atsūtīt, bet ne vienmēr solīju-
mu turēja. Tā es paņēmu savu vecāko meitu 
Lailu līdz un mēs aizbraucām uz Indiju – tas 
jau bija pēc skolotāja nāves. Tad es beidzot 
kopā ar savu meitu apskatīju Indiju, jo nebi-
ja vairāk skolotāja, pie kura kājām turēties. 
Galvenais uzdevums toreiz bija satikt un in-
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tervēt viņa mācekļus dažādās Indijas pilsētās. 
Tie stāstiņi apkopoti grāmatā At Every Bre-
ath, A Teaching: Stories about the Life and 
Teachings of Swami Chinmayananda, izdo-
ta Indijā.

L.: Kas ir tava tiešā izglītība?

R.: Mana izglītība ir salīdzinošā literatūrā, 
bet es to neesmu tiešā veidā izmantojusi 
savā profesionālajā dzīvē. Netiešā veidā gan. 
Es sāku savu profesionālo darbu kā univer-
sitātes mācībgrāmatu redaktore vienā San-
francisko firmā. No tās es aizgāju un strādā-
ju dažādos redaktora posteņos. Caur redak-
tora pieredzi es nokļuvu Silīcija ielejā, kur va-
dīju redakcijas departamentu pamācību grā-
matām par datoru lietošanu. Departaments 
auga arvien plašāk, mani atzina kā labu me-
nedžeri un vēlāk ielika kā menedžeri dažā-
dos departamentos, kur darbinieki zināja 
vairāk nekā es. Tur pārzināju, starp citu, dar-
ba lauku, ko sauc par software quality as-
surance. Es knapi sapratu darbību, ko veica 
darbinieki manā departamentā, bet es vi-
ņiem uzticējos, un viņi respektēja mani – tā 
ka mums bija ļoti laba sadarbība. Tas darbs 
turpinājās vispirms vienā firmā, tad citā, abi 
posteņi ar milzīgu spriedzi, garām stundām. 
Līdztekus tika audzināti bērni. Man ir divas 
meitas – Laila un Minta. Tie bija grūti, bet 
interesanti gadi. Kad tie beidzās, tad sākās 
rakstīšanas karjera.

L.: Kā tavas meitas uztvēra šo tavas dzīves 
filozofisko pusi?

R.: Viņas daudz dzīvoja līdzi. Mans skolotājs 
sāka tradīciju ar garīgām nometnēm, ko es 
vēlāk turpināju Latvijā. Tajās nometnēs bija 
izdevība ņemt bērnus līdz un bērniem bija 
savas nodarbības. Manas meitas ļoti mīlēja 
manu skolotāju, daudz ar viņu runājās un 
dzina jokus, jo viņam bija lieliska humora iz-
jūta. 

[. . .]

L.: Kā tev radās ideja rakstīt bērnu 
grāmatu?

R.: Kamēr es rakstīju citas grāmatas (Pašat-
klāsme, Dievatziņa vēdās un dainās un Labi 
ļaudis), es domāju, ka arī jaunajai paaudzei 
kaut ko vajadzētu. Tā radās ideja uzrakstīt 
kaut ko bērniem. Tad es uzzināju, ka mana 

izdevniecība arī izdod bērnu grāmatas. No-
lēmu, ka šo ideju vajag īstenot.

Bērnu grāmata Mincis Brincis ir mācība par 
modrību un nepieķeršanos. Kamēr Brincis 
bija pieķēries pie visām savām mantiņām, 
viņš nekā neredzēja sev apkārt. Viņš krāj 
visas skaistās mantiņas savā maisā un tad 
domā par tām. Viņš atceras visu, kas viņa 
maisā ir ielikts. Ir neskaitāmi veidi, kā skaid-
rot ego, bet viens veids, kā var aprakstīt ego 

– tas ir atmiņu maiss, ko nēsājam uz mugu-
ras. Atceroties un domājot par saviem sa-
sniegumiem, ego aug lielumā un resnumā. 
Un tā Brincis, domājot par savām skaistajām 
mantiņām, neko neredz sev apkārt, modrī-
bas viņam nav, viņš neklausās, ko draugs vi-
ņam stāsta, viņš neredz ne dabu, ne skais-
to pili ceļmalā. Kad viņš beidzot savu man-
tu kuli nomet zemē, viņš sāk visu ko redzēt 

– gan skaisto saulrietu, gan pili, gan strauti-
ņu ar puķītēm utt. Man ļoti laimējās, ka man 
izdevās sarunāt mākslinieci Zani Lūsi. Viņai ir 
ļoti savdabīgs stils, bet daudzi šīs ilustrācijas 
ir atzinuši kā ļoti labas. Tagad grāmata izdo-
ta arī igauņu valodā.

L.: Vai tev ir vēl kāda ideja padomā, ko 
vajadzētu realizēt, ko uzrakstīt?

R.: Tādām nopietnām grāmatām tagad nav. 
Ja nu Mincis Brincis kļūtu ļoti populārs un 
ja būtu pieprasījums un izdevniecība gribē-
tu vēl kādu grāmatu, tad varētu turpināt ar 
tiem pašiem varoņiem, bet par citu ideju, 
piemēram, par mīlestību pret vecāko paau-
dzi, saudzību un gādību. Ir dažādas tēmas, 
ko varētu attīstīt. 

[. . .]

L.: Vai grāmatas gan angļu valodā, gan 
latviešu valodā tu rakstīji pati bez tulka 
palīdzības?

R.: Jā. Latvijā man laimējās, ka laba draudze-
ne man bija redaktore. Mums kopā bija ļoti 
ražena sadarbība.

L.: Tas ir neparasti, jo parasti raksta tajā 
valodā, kurā rakstītājs jūtas visērtāk.

R.: Angļu valoda man noteikti ir labāka, bet, 
kad man vajadzēja rakstīt latviski, es ļoti 
daudz pirms tam lasīju gan garīgo literatūru, 
gan citu, lai apgūtu vārdu krājumu.
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Kad piestrādāju pie dzejas grāmatas Gais-
mas dzeja, man izdevās darboties gan an-
gļu, gan latviešu valodā, jo tur dzejoļi dru-
kāti abās valodās un grāmata izdota Latvijā. 
Dzeju tulkot ir drausmīgi grūti. Es palīdzēju 
rediģēt angļu valodas tulkojumu no oriģinā-
lā persiešu teksta, bet kad es tulkoju latvis-
ki – sirds atvērās. Pilnīgi kaut kas cits, kaut 
kas sirdī atskan. Tas ir interesanti, jo biju ti-
kai četrus gadus veca, kad atstāju dzimteni. 
Taču dzimtene vēl arvien manī dzied.

Saku Rudītei sirsnīgu paldies par veltīto 
laiku sarunai un ļoti priecājos, ka manā 
grāmatu plauktā ieguls vēl tās Rudītes 
grāmatas, kuras vairs nav nopērkamas, 
turklāt visas ar Rudītes personīgiem ierak-
stiem. Mīļš paldies par to! Atbraucot mā-
jās, man uznāk vēlme aplaistīt puķes un 
vienkārši būt, un nepamet pārliecība, ka 
vairums atbildes, kuras meklējam, ir tepat 
tuvumā, vien atliek atvērt sirdi un turēt 
modru prātu.

Laima Martinskis pastāsta par sevi:

Šogad aprit 10 gadi, kopš dzīvoju 
Amerikā. Esmu profesināla vijolniece. 
Spēlēju Sanhosē Vinčesteras simfoniskajā 
orķestrī kopš 2009. gada. Pirms atbraucu 
uz ASV, biju MBA programmas 
koordinatore Rīgas Biznesa skolā. Kopš 
2015. gada pildu Ziemeļkalifornijas 
Apskata redaktores pienākumus. 

Roberts Diners. Vērsis un Eiropa. 2012. Misiņš, bronza, inkrustācija – rags.  
44,5 × 19,5 × 18,3 cm.
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 MĀKSLA
Linda Treija

LILIJA DINERE. 
ROBERTS DINERS. 
CEĻOJUMS LAIKĀ UN 
TELPĀ.
Lilija

Plūstošajos upes Meandras viļņos iznirst un 
ienirst mitoloģiski un simboliski tēli. Zem-
apziņa savijas ar apziņu, nojausma ar sajū-
tām, pagātne ar tagadni. Tādas izjūtas pār-
ņem, vērojot mākslinieces Lilijas Dineres dar-
bus. Viņa strādā dažādās mākslas jomās, bet 
vislabāk skatītājs viņu pazīst kā grafiķi, glez-
notāju, grāmatu ilustratori. Jau no bērnības 
Lilijas radošās izpausmes nepakļaujas vispā-
rējai akadēmiskajai pieejai. Interese par laiku 
un telpu, to mijiedarbību, ir viens no stūr-
akmeņiem Lilijas daiļradē. Izpratni par to 
palīdz izkopt scenogrāfijas studijas Latvijas 
Mākslas akadēmijā. Viņas darbos tas nojau-
šams telpiskajā risinājumā, kurā mistiskie un 
reālie tēli atdzīvojas un uzsāk savu stāstu. 
Sevišķi izteikti to var redzēt akrila gleznoju-
mos, kur kā fons darbojas pašas mākslinie-
ces fotografētās ainavas. Iedziļināšanās cil-
vēka apziņas slāņos, arhetipiskajās un emo-
cionālajās izpausmēs, palīdz māksliniecei ra-
dīt savu savdabīgo daiļradi, kura runā sim-
bolu valodā. Viņas darbiem piemīt izsmal-
cinātība, dziļums un izpētes pamatīgums. 
Lilijas gleznotās tēlu sejas nav individuali-
zētas, bet tajās drīzāk ir vispārīgas emociju 
izteiksmes – dusmas, skumjas, laime, apga-
rotība, prieks, naids. Nolobot mākslīgos slā-
ņus, ārišķīgos pieņēmumus, atklājas tēlu bū-
tība, kas nes sevī pirmatnējo vēstījumu. Sim-
bolisko nozīmi darbos pastiprina arī krāsas 
pielietojums. Tā var būt kontrastaina kā aktī-
vi enerģiskā sarkanā, nomierinoši iedarbīga 
kā meditatīvā zilā, vai arī var būt smalki ni-
ansētu toņu kopums. Māksliniece glezno uz 
dažādiem materiāliem – uz papīra, audekla, 
koka, apmetuma, fotogrāfijas. Dineres vei-
dotās grāmatu grafikas ieņem īpašu vietu ne 
tikai viņas daiļradē, bet visā Latvijas grāmat-
niecībā. Viņa ir veidojusi sienas gleznojumus 
un vitrāžas, kā arī nevar aizmirst Lilijas Dine-
res darbu Latvijas pastmarku sēriju radīšanā. 

Roberts 

Bērnības aizraušanās ar pirmkārt jau acte-
ku, pēcāk Senās Ēģiptes, Āfrikas cilšu un citu 
seno civilizāciju mākslu zināmā mērā iespai-
dojusi tēlnieka Roberta Dinera veidotos tē-
lus. Jau no triju gadu vecuma viņš darina sa-
vus varoņus. Sākumā no plastilīna, vēlāk no 
vaska, tagad no bronzas un dažādiem citiem 
materiāliem. No tēlnieka iztēles pasaules pie 
mums pa Tigru ir atairējies mazs šumeru vī-
riņš, pāri Baltijas jūrai ir atlaidies skandinā-
vu mitoloģiskais vans, kaut kur dodas mistis-
kais karapulks ar bultgalvainām būtnēm, uz 
ūdens virsmas turas cilvēki kā laivas, parā-
dās zvēri ar cilvēku sejām un cilvēki ar zvē-
ru sejām. Tāda ir Roberta tēlu armija. Tēlnie-
ka instalācijas ir kā spēles ar mītiskajām fi-
gūriņām. Tajās var uzbūvēt pilsētas, insce-
nēt kaujas ainas, atjaunot veselas civilizāci-
jas. Ļoti nozīmīga skulptūru veidošanā tēl-
niekam ir tauste, ar kuru izjust materiālu un 
formu. Skulptūras tiek radītas no dažādiem 
materiāliem, bet pamatā ir vasks, bronza, 
šamots. Bieži vien tiek pievienots pa kādam 
dārgakmenim, iestrādāta ziloņkaula inkrus-
tācija un savienoti dažādi materiāli, kas pa-
nāk interesantas virsmas spēles, atdzīvina tē-
lus un pat dod tiem tematisku ievirzi. Koka 
sakne savijusies ar bronzu, dažādu raupju 
akmens virsmas kontrastē ar gludo metālu, 
smiltis, stikls, gliemežvāki un citi interesanti 
objekti apvienojas tēlos vai tēlu grupās, kas 
tālāk jau veido savu pasauli. Mākslinieks vei-
do arī lielāka izmēra skulptūras, kuru radīša-
nā darbojas tie paši principi, kas pie mazo 
formu darbiem – kultūrvēsturiskas atsauces, 
dažādu materiālu izmantošana un plastisko 
formu nianšu bagātība. Roberta skulptūras 
un ciļņi ir veidoti ar juvelierisku detalizāciju, 
bet neatkarīgi no izmēra mēs tos varam uz-
tvert kā kaut ko monumentālu, kaut ko no 
arhetipiskā pirmsākuma. 

Lilija un Roberts 

Lilija Dinere ir viena no ražīgākajām grāma-
tu ilustratorēm. No pazīstamākajām var mi-
nēt Fransuā Vijona Dzeja(1987), Lorda Bairo-
na Ebreju melodijas (1993), vecoguzu epo-
su Mana vectēva Korkuda grāmata (1993), 
psalmu grāmatu no Vecās derības Slavinā-
jumi (2005). Kopā ar dēlu, tēlnieku Rober-
tu Dineru, ir tapušas divas no pēdējā laikā 
ievērojamākajām grāmatām – Dziesma par 



Lilija Dinere. Meandra. 1999. Akrils, audekls. 65 × 50 cm.
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Rolandu (2010) un Eddas dziesmas (2015). 
Sekojot grāmatu vizuālajam risinājumam, 
mēs no Fransuā Vijona dzejas un vecogu-
su eposa Mana vectēva Korkuda grāmata 
skaidrajiem, izsmalcinātajiem zīmējumiem 
un izteiksmīgajām kompozīcijām pārejam 
uz Dziesmu par Rolandu un iesoļojam Ed-
das dziesmās, kas savā atveidā ir arhaiskā un 
mūsdienīgā emocionāls apvienojums. Liekas, 
ka katra grāmata ir bijusi kā pakāpiens nā-
košajai. Katrs grāmatas vizuālais tēls eksistē 
pats par sevi, bet tos vieno Lilijas Dineres un, 
pēdējās divās, arī viņas dēla, Roberta Dinera, 
pasaules uztvere, kas sasaucas ar šo grāma-
tu paustajām idejām. Tas palīdz lasītājam un 
reizē skatītājam izprast labāk rakstīto vārdu 
un domu. Grāmatu teksts un noformējums, 
protams, var dzīvot atsevišķi, bet esot kopā 
un cieši sadarbojoties, tie veido monumen-
tāli spēcīgu vēstījumu. 

Senfranču eposa Dziesma par Rolandu, kuru 
atdzejoja Lilijas māte, rakstniece, dzejniece 
un atdzejotāja Cecīlija Dinere (1919-1996), 
ilustrācijas ir īpaši autortehnikā veidoti Ro-
berta bronzas ciļņi ar inkrustētām sarkanko-
ka plāksnītēm, uz kurām pēc tam Lilija ra-
dīja miniatūrgleznojumus. Raupjā, vietām 
patinētā, vietām nopulētā bronzas virsma 
kontrastē ar smalko, gludo Lilijas gleznoju-
mu. Aci pievelk ievainoto bruņinieku brū-
ču iegriezumi bronzā, kas ir iegleznoti asins 
krāsā, kā dārgakmens cilnī zaigo saules acs, 

grubuļainajos, stilizētajos, ar bruņām klāta-
jos tēlos maigi ieguļas smalki izgleznotās se-
jiņas. Vizuāli Dziesma par Rolandu rada se-
natnīgu bronzas grāmatas efektu.

Senislandiešu episko dziesmu krājumam 
Eddas dziesmas, Ulda Bērziņa tulkojumā, 
mākslinieki ilustrācijās pielietoja cita veida 
tehniku. Roberts radīja no jauna, gan arī iz-
mantoja jau senāk tapušos darbus, kuru vi-
zuālais un garīgais tēls organiski iekļāvās mi-
toloģiskajā dziesmu vēstījumā. Tie tika foto-
grafēti un digitāli integrēti ar Lilijas glezno-
jumiem uz roku darinātā, lietā Himalaju pa-
pīra. Šī autortehnika rada ilustrācijās daudz-
slāņainību un bagātina teiksmaino senatnes 
noskaņu. 

Par Eddas dziesmām Uldis Bērziņš kādā in-
tervijā atzīmēja, ka, ja lasītājs tulkojumā sa-
jutīs stila pārliecinošo spēku, tad tas var fas-
cinēt un padarīt lasītāja dzīvi košāku. To pa-
nākt neapšaubāmi palīdz arī abu mākslinie-
ku radītais pārdzīvojums, veroties grāmatā. 

Lilijas un arī Roberta darbi izraisa emocio-
nālas izjūtas it visos, bet tie sevišķi atklājas 
tiem, kuriem ir zināšanas kultūrvēsturē, kuri 
atpazīst simbolus, atsauces.  Tad katrs darbs 
lasās kā teiksma, mīts no senām dienām, un 
mēs to varam asociēt ar laiku, kurā dzīvojam. 

Mākslinieku darbi apskatāmi: 
<http://www.robertsdiners.eu> 
<http://www.lilijadinere.eu>

Roberts Diners. Bruņnesis. 2015. Bronza, gliemežvāks, inkrustācija-rags. 5 × 3,5 × 7,8 cm
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Maija Meirāne

TĀLAS SAULES  
PILNĀS BALSIS
 
Erna Bērziņa / Dzelme / Ķikure, 
Atgriešanās mājās. Zīmējumi un teksti. 
Madonas Novadpētniecības un mākslas 
muzeja krājumā. Inese Birstiņa, autore 
un izdevēja. Zīmējumu, grafikas un 
dzejas albums. Nelson Vigneault dizains. 
Marquis Book Printing, Montreal, Canada 
(2017).

Spējot piesaistīt sava novada pētniecībai 
un kultūras vērtībām dedzīgu radošu saimi, 
skaistais Madonas muzejs ir kā pērle starp 
līdzīgiem. Muzeja telpas un krātuves pēdē-
jos gados kļūst par mājvietu Ārlatvijā mīto-
šo rakstnieku un mākslinieku izstādēm, ie-
skaitot Vispasaules latviešu mākslas ceļojo-
šu darbu skati, kas pēc atklāšanas Valmierā 
2008. gadā nonāk Madonā.1 Pagājušā gada 
septembrī skatītājus iepriecināja novadnie-
ces Ernas Ķikures (dzimusi Bērziņa, prec. 
Dzelme – 1906-2003) mantoto darbu klāsts, 
turklāt izdevība iepazīt viņas abu meitu – 
tekstilmākslinieces Ineses Birstiņas un glez-
notājas Dzidras Mitchell darbus. Treju māk-
slinieču mākslas devumu akcentē izcilas kva-
litātes albuma formāta izdevums ar Ķikures 
dzīvesstāstu, zīmējumiem, dzeju un vēsturis-
kiem fotoattēliem. Īso eseju autori ir Birstiņa, 
Inese Jakobi; grāmatas mākslinieciskais ie-
kārtotājs – Nelsons Vinjo (Nelson Vigneault), 
dokumentālās mākslas zinātnieks Kanādā.

Tekstilmāksliniece Inese Jakobi Ķikures izstā-
di raksturo:

„…tā ir atgriešanās savā sākotnē, garīgajā 
dzimšanas vietā pēc cīņas ar izdzīvošanu, cī-
ņas ar sevi, savām vājībām, bailēm un ne-
uzņēmību. Sava spēka un nespēka novēr-
tējums, cilvēka sīkstums un neatlaidība par 
spīti apstākļiem, bet pāri visam neatslāb-
stoša vēlme atgriezties mājās, kaut atmiņās, 
kaut virtuāli.”

Ja latviešu grāmatu lasītājs Austrālijā ilgus 
gadus dzīvojušo Ernu Ķikuri iepazinis tikai 
kā stāstnieci – vairāku prozas krājumu autori 

1 Ar Madonas muzeja radošo saimi rakstītājai bija 
izdevība iepazīties 3x3 nometnes lekciju laikā 2005. g.

un dzejnieci, tad albuma vizuālā daļa sagā-
dā iepriecinošu pārsteigumu. Ar 20. gadsim-
ta linogriezumam raksturīgo ekspresiju, iz-
teiksmīgiem ofortiem, ogles un sangīna zī-
mējumiem viņa panāk aplūkoto ainavu do-
kumentāciju, ar verlibra dzeju un dzīves stās-
tiem atklāj iemeslus, kādēļ viņas darbi dia-
sporas mākslā maz pazīstami.

Savu dzimto māju Ļaudonas „Ķikurus”, dzī-
vi un sadzīvi Ļaudonā viņa vēlāk ieraksta im-
presionistiskās bērnības atmiņās2 Kā plūsti, 
Aiviekste?, Ceļa akmeņu raksts un Uz tilta. 

Pirmo stāstu krājumu papildina Vācijas bēg-
ļu nometnes un Austrālijas posma impresijas 
un caurstrāvojumi. Par to viņa saņem Jāņa 
Jaunsudrabiņa balvu prozā3. Liecina literāte 
Nora Kūla:

„Lasot Ķikures prozu, rodas sajūta kā kavē-
joties galerijā, kas piepildīta mazām, šķieta-
mi vārām, gandrīz vai gaistošām impresijām. 

2 Ķikures darbi parādās 1989. un 1990. g. Austrālijā LRA 
maza metiena (30-100 eks.) prozas izdevumos. Bērnības 
atmiņas par Ļaudonu ir Ineses Birstiņas izdevumi 
Montreālā un Kalgari.
3 Erna Ķikure -Mājas un ceļi. Izlase. LaRAs Grāmatu 
klubs 1996. Rec. Jaunā Gaita nr. 207 (1996)

Erna Ķikure
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Taču tās neizgaist, drīzāk gan iegrebjas lasī-
tāja atmiņā.“4

Ernas agrās skolas gaitas aizstāj mājmācība 
(viņas tēvs bija skolotājs un Ļaudonas pagas-
ta vecākais), viņa arī sekmīgi apgūst klavie-
ru spēli. Kad tēvu nošauj lielinieki, meitene, 
mātes mudināta, iestājas Madonas vidus-
skolā. Tur abas ar māsu izjūt grūto pēckara 
pieticību. Madonas vidusskolā viņa uzrāda 
zīmēšanas spējas, tādēļ skolotājs Jānis Pla-
se viņu iedrošina un sagatavo mācībām Rīgā. 
Erna iestājas LMA grafiķos un līdztekus Tau-
tas konservatorijā izkopj klavierspēli. 1929. 
gadā ar akadēmijas draudzenes radinieka 
preču kuģi rodas negaidīta iespēja apcie-
mot Parīzi. Viņa atgriežas ar gūzmām jaunu 
iespaidu un ceļa somu pilnu skicēm, lai pa-
beigtu Riharda Zariņa grafikas meistardarb-
nīcu. Diplomdarbs – oforts Daugava (1932).

Saklausījusi pareizo aicinājumu, Erna kļūst 
zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāja 
Ilūkstes pamatskolā un ģimnāzijā. Viņa pie-
dalās Kultūras fonda rīkotās izstādēs, un 
1939. gadā vairākus mēnešus pavada Beļģi-
jā, jo tur brīva mācīšanās pieejama tādiem, 
kas jau beiguši kādu mākslas akadēmiju. 
Viņa otrreiz apciemo iemīļoto Parīzi, atgrie-
žas Ilūkstes skolā, drīz apprecas ar Jāni Dzel-
mi, kas pārnāk par saimnieku Ķikuros. Seko 
darbs Sāvienas un Ļaudonas skolās, bet 
1941. g. 14. jūnijā viņa pārdzīvo māsas ģi-
menes deportāciju uz Sibīriju. Vācu okupā-
cijas laikā piedzimst meita Inese un, kopā ar 
ģimeni un mīļoto māti, bēgļu gaitas uz Vā-
ciju.

Liktenis Dzelmes ģimeni nesaudzē. Bēgļu 
ceļi līču loču aizved no Liepājas uz Goten-
hāfenu (Gdiņu), uz Sudetiju, Liencu (Austri-
jā), Štutgarti (Sillenbuchas nometni). Nāk 
pasaulē otra meita, Dzidra, bet gadu vēlāk 
aizsaulē aiziet Ernas māte. No šī posma grā-
matā parādās vairākas emociju pilnas aina-
vas un ģimenes locekļu portretu skices. Kā 
turpinājums pārrautai dzīvei, seko ģimenes 
izlemšana emigrēt uz Austrāliju.

1949. gada jūlijā viņi nonāk kontinentā, kur 
gadalaiki sagriezušies otrādi.

Un sirds soļo tālāk 
Savā tukšā sirreālistu gleznā. 
O, ne tukšā – apvārsnis, gaismas, 

4 Atgriešanās…110. lp.

dažas izmētātas lietas, 
kāda cepure, kāds krēsls. 
Skan tālums viņas soļos. 
Es klausos tās tuvos soļos, 
minot, kā viņai veicas 
iet tālāk, tālāk zem zilās Magrita acs.5 

Pasaules acs? Dieva acs?

– Erna Ķikure

Necils darbs un pieticība pavada viņas dzī-
vi Austrālijas bēgļu nometnē, strādājot Bat-
hurstas nometnē un slimnīcā par izpalīdzi. 
Viņa patapām turpina zīmēt un mācīt kla-
vierspēli bērniem. Pēc gadiem ģimene iegā-
dājas pusceltu māju un uzsāk lauksaimniecī-
bu, bet zeme Vaiongā (Wyong, 100 km no 
Sidnejas) izrādās sausa, darbs vistu un pīļu 
fermā notrulinošs un bez kāda gandarījuma. 
Ernai sāk pietrūkt izdevību zīmēt, to viņai 
aizliedzis vīrs. Rakstīšana notiek vēlu vakaros, 
arī tā ir aizliegta. Dzīves grūtības noved pie 
lūzuma. Viņa saslimst. Laimīgā kārtā meite-
nes jau pieaugušas, Inese uzsākusi studijas 
Sidnejā, un, lai pati galīgi nesabruktu, viņa 
ar autobusu dodas uz Sidneju. Tur seko māj-
kalpotājas darbs, bet tagad viņa ir nonāku-
si tuvāk radošajiem latviešu domubiedriem.

Austrālijas latviešu dzīves dokumentētājs 
žurnālists Aleksandrs Zariņš Bites un bume-
rangs. Latvieši piektajā kontinentā6 atceras 
viņu kā aristokrātisko Ļaudonas saimnieci: 

„Visa pilna lauku labestības, vēl tagad kā šo-
dien atceroties un staigājot pa Ķikuru pļa-
vām un laukiem Aiviekstes krastos, Erna Ķi-
kure divtik asi izjūt atšķirīgo Austrālijas salas 
dabu…”

Tolaik Austrālijā nonākušajiem radošiem bija 
neiedomājami grūti pārvarēt Eiropas un ne-
ierastās dabas un kultūras pretstatus. Augu-
si Aiviekstes krastos, pēc tam dažādos kon-
tinentos dzīvodama, Ķikure tomēr alkst no-
sargāt savu īpatnību. Kad viņai piedāvā iz-
stādīt zīmējumus Latviešu namā Sidnejā, no-
gurums kavē spēju radīt ko jaunu.

Pamazām Ernai Ķikurei izdodas izkopt sevī 
rakstnieci. Viņa saņem pirmo godalgu Aus-
trālijas Preses biedrības stāstu sacensībā. 
Apgāds „Sala” Sidnejā (1962) izdod viņas 
5 Beļģijas sirreālistu René Magritte (1898-1967) dēvēja 
par poète visible, jo viņš gleznās un kolāžās dzejiski 
uzsver enigmātisko slēpšanos sapņos
6 LaRAs Grāmatu kluba izdevums ( 1989 ) 
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pirmo grāmatu Mūsu kaimiņš. To rotāja pa-
šas linogriezumi. Viņas darbi parādās LRA 
maza metiena prozas izdevumos, dzejoļi ie-
vietoti laikrakstā Austrālijas Latvietis, trim-
das antoloģijās Dzejas un sejas ( 1962), Pro-
zas profili, Grāmatu Draugs (1964), Jaunā 
Gaita un LaRAs Lapa.

Viņa pievienojas Austrālijas domubiedru 
rakstnieku saimei, un piedalās autorvakaros. 

 *

Melburnā mīt viņas domu un ideju biedrs, 
rakstnieks Jānis Sarma. Īstajā vārdā Jānis 
Kalniņš (1884-1983) – 14 grāmatu autors un 
gleznotājs uzsāka rakstīt Latvijā divdesmita-
jos gados, bet pirmā grāmata viņam iznāk 
tikai 70 gadu vecumā. Sarma kļūst par viņas 
dzīves sarežģījumu padomnieku un mento-
ru; abu sarakste 1950. gados veido Sarmas 
romāna Rotaļa bez noteikumiem dažas epi-
zodes. Stāstījums satur autobiogrāfiskus pa-
radoksus. 1980. gadā iznāk grāmata Ķikures 
un Sarmas vēstules. Sarakste. Apgāds AKA. 
Mičiganā, ASV. Režisors Kārlis Pamše. Rīgas 
Muzikāli poētiskā teātrī 1991. gadā izveido 
Ķikures un Sarmas sarakstes dramatizējumu, 
nospēlējot 27 izrādes.

*

Kad meita Inese beidz Sidnejas universitāti 
(valodas un literatūra) un Dzidra Ņukastlē 
Valsts mākslas skolu, Ernas dzīve kļūst vieg-
lāka. Ciemošanās pie meitas Ineses un viņas 
vīra Laimoņa Birstiņa Vācijā, ceļojums pa Ei-
ropu. Inese vēlāk pārcēlās uz Banfu, vadīja 
starptautiskā mākslas centrā tekstiliju no-
daļu un izkopa šķiedras mākslu un filcēšanu 
Vankūverā un Banfas mākslas centrā. Inese 
kļuva pazīstama ar laikmetīgām šķiedras in-
stalācijām izstādēs no Vankūveras līdz Mon-
treālai, Sanfrancisko, Ņujorkai, Sanpaulo, 
Brazilijā un citur.

Māsa Dzidra Mitchell pēc glezniecības studi-
jām izšķīrās palikt Austrālijā, gleznot un au-
dzināt ģimeni.

Mūža nogali Ķikure pavadīja Kalgarijā, Kanā-
dā pie meitas Ineses, palaikam uz pusgadu 
uzturoties pie Dzidras Austrālijā, un tā starp 
draugiem ieguva mūsdienu Kukažiņas vārdu. 

Ar daudzpusīgi apdāvināto rakstnieci – kop-
skaitā 7 stāstu un 3 dzejoļu krājumu7 – pa-
spēja iepazīties LaRAs – Amerikas latviešu 
rakstnieku apvienības saime, kad Ķikure vie-
sojojās LaRAs Rakstnieku nedēļās Kalama-
zū, Mičiganā (1987) un, kopā ar rakstnieci 
Ainu Vāveri, Losandželosā (1989). No šī lai-
ka viņas sarakste ar pašas gatavotu kolāžu 
apsveikumiem lido pie jauniegūtiem domu-
biedriem.

Viņas rakstītais atstaro novadu, līkumojo-
šās Aiviekstes otorus, krāces, dziedošu plos-
tu vadītāju, kas no Latgales ved līdz skaistus 
māla podus, lai pie Ļaudonas tos iemainītu 
pret pienu. 

„Ziemās Aiviekste aizsala vienādi un droši. 
Bieži tad iebrauca ceļu pa to, pat no Pļavi-
ņām līdz Ļaudonai un tālāk. Pat kailsalā, kad 
uz ceļiem vēl bija kāpene, pa upi varēja laist 
tā, ka kamanas griezās, ja tikai zirgs bija labi 
apkalts. Dažs labs pavasaros tik ilgi negribē-
ja atstāt šo vieglo ceļu, līdz pats vai zirgs, vai 
abi ielūza ledū. Tad bija ko skriet ar bomjiem 
un striķiem palīgos.“

*

Kad 1995. gadā Erna, tobrīd vecākā rakst-
niece trimdas saimē, atgūst dzimtos „Ķiku-
rus”, atlikuši tikai nojauktās kūts mūri. Sap-
nis par nākotnes rakstnieku un mākslinieku 
darba un atpūtas vietu pie Aiviekstes kļuvis 
par enigmātisku ieceri.

Erna atdusas skaistajos Ļaudonas kapos. Tur-
pat, kur Andrejs Eglītis. Viņas pieminekli rotā 
īpaši iemīļotās Dilana Tomasa dzejrindas -

Do not go gentle into that good night. 
Rage, rage against the dying of the light.

Par izcilo izdevumu pateicība Inesei Birstiņai 
un Madonas muzeja nesavtīgai saimei: kul-
tūrmantojuma izzinātājai Dacei Zvirgzdiņai, 
māksliniecei Inesei Jakobi, Leldei Zīmelei un 
daudz citiem.

7 Ernas Ķikures dzejas grāmata Artava ar Dzidras Michell 
gleznas reprodukciju uz vāka (1988) un Ķikures stāstu 
grāmata Būs skaista diena ar Ineses Birstiņas tekstildarba 
attēlu iznāk Kalgarijā (Calgary) Kanādā (1993).

Vecās mātes portreta (1946) seši varianti. Ogle, zīmulis, sangīns.
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 MŪZIKA

„KLASISKĀ MŪZIKA 
SPĒJ ATKLĀT 
CILVĒKAM PASAULI”
DACES APERĀNES INTERVIJA AR 
PIANISTU REINI ZARIŅU

Reinis Zariņš – trīskārtējs Latvijas Lielās 
mūzikas balvas laureāts, pianisma virtuozs, 
vienpadsmit starptautisku konkursu 
laureāts, degsmīgs latviešu klaviermūzikas 
interprets. Mākslinieks, kura klaviermūzikas 
koncerti un albumi augsti novērtēti 
Latvijā, Eiropā un Ziemeļamerikā. Sekojošā 
intervija risinājās šī gada janvāra sākumā, 
pāris nedēļas pēc tam, kad izcilais jaunais 
pianists bija atgriezies Anglijā no saviem 
koncertiem Jēla universitātē un Bostonā, un 
Vašingtonā, DC.

DA: Muzikālo izglītību ieguvi vispirms 
Latvijā, tad to papildināji ASV un pēc tam 
Anglijā. Atskatoties uz savām muzikālām 
studijām, vai ir kādi klavieru skolas principi, 
vai kādas skolotāja nodotās zināšanas, kas 
joprojām ietekmē tavu klavierspēli?

RZ: Paldies, Dace, par šo interesanto un arī 
sarežģīto jautājumu! Mēs katrs esam uni-
kāls, bet reizē mēs esam produkts. Mūsu pa-
saules uzskats un viss pārējais, kas tam pa-
kļauts, ir mūsu uzaudzināšanas un daudzu 
oficiālu un neoficiālu skolotāju ideju koppro-
dukts. Tas īpaši skaidri redzams klasisko mū-
ziķu vidū. Arī es apzinos, ka manas domas, 
gatavojot katru skaņdarbu – un vispār visā 
dzīvē – ir kaut kādā mērā citu cilvēku domu 
turpinājums.

Es atminos, ka pēdējā studiju gadā gan ASV, 
gan Anglijā man gribējās pēc iespējas drīz 
sākt pašam patstāvīgi domāt, ko un kā da-
rīt. Pēc manas pieredzes iznāca tā, ka peda-
gogs apmēram divu gadu laikā (ja ir regu-
lāras stundas) paspēj atklāt savu „metodi”, 
es to paspēju absorbēt, un pēc tam jau ti-
kai tiek atkārtots iepriekš minētais. Tā var at-
kārtot, cik ilgi grib, vai kamēr „pielec”; man 
kaut kā pavisam drīz jau gribējās pašam ar 
savu galvu domāt, nevis tikai izpildīt skolo-
tāju vēlmes. Paņemt man derīgo un iet tālāk. 

Domāju, ka tagad, ja atkal ietu pie kāda pe-
dagoga, es vairāk absorbētu tieši pedagoģi-
jas principus – pašu veidu, kā mācīt un mācī-
ties, ne tik daudz, kā pareizi būtu jāspēlē šis 
vai tas darbs vai komponists vai stils.

Runājot par klavieru skolu iezīmēm, droši 
vien mani skolotāji var skaidri manī atpazīt 
katrs savu rokrakstu; tikmēr man pašam tas 
nebūt nav vēl skaidrs. Varbūt jāpaiet vēl kā-
dam laikam, lai es precīzāk atcerētos to, kas 
katrā periodā uzzināts. No visiem maniem 
skolotājiem vienīgi ar Raffi Haradžanjanu 
joprojām esmu tādā situācijā, ka varu viņam 
arī palūgt paklausīties mani un padalīties ar 
savām domām. To gan neesmu kādus gadus 
darījis, bet labprāt atkārtotu, jo priecājos 
par viņa prasmi izteikt savu viedokli koleģiā-
lā veidā, un par viņa plašajām zināšanām un 
milzīgo koncertēšanas pieredzi.

Kopumā es apzinos vajadzību katram kon-
certējošam mūziķim visu mūžu ik pa laikam 
saņemt konstruktīvu kritiku no cita profe-
sionāļa, tomēr ikdienā sevi mācu caur savas 
spēles ierakstīšanu un citu pianistu klausīša-
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nos, tā dodot sev objektīvu distanci no citu 
subjektīvā viedokļa.

DA: Kā tu saskati atskaņotāja mākslinieka 
un klasiskās mūzikas lomu pašreizējā 
informācijas un tehnoloģijas pārsātinātā 
laikmetā? 

RZ: Pārsātinājums patiešām mums ir, tomēr 
tas nav īpaši veicinājis izpratni par to, kas ir 
vērtīgs un kas nav. Tās vietā nākusi pseido-
patiesība, ka dažādība pati par sevi ir vēr-
tīga, kopā ar domu, ka nemaz nevar vērtēt 
mākslu un mūziku objektīvi, tas viss ir tikai 
katra gaumes jautājums. Tomēr es saku, ka ir 
zināmi objektīvi principi un ir vajadzīgs vēr-
tēt. Un, par klasiskās mūzikas lomu domājot, 
man ir skaidrs, ka, lai arī tā sen ir gāzta no 
sava agrākā troņa Rietumos, to, ko spēj dot 
vienīgi klasiskā mūzika, to nevar dot neviens 
cits mūzikas stils vai cita māksla. To, kas tas 
ir, ir gaužām grūti ietērpt vārdos, bet… tie, 
kas klausās, tie zina, par ko es runāju. Es pat 
teiktu, ka klasiskā mūzika spēj atklāt cilvē-
kam pasauli un viņu pašu tā, kā neviena cita 
māksla, un tādēļ šī mūzika ir nepieciešama 
ikviena cilvēka garīgajā uzturā. Jā, šī mūzika 
pieprasa nedalītu uzmanību un vēlmi iedzi-
ļināties – spējas, kuras mēs strauji sevī atro-
fējam – bet, ja padodamies šai prasībai, tad 
gandarījums ir milzīgs.

DA: Tavas koncerta programmas bieži ir 
tematiskas un nereti iesaista intriģējošus 
mākslas vai dejas vadmotīvus. Vai atceries 
īpašu pagrieziena punktu, pēc kura sāki 
pievērst lielāku uzmanību šādu programmu 
veidošanai, vai interese par mūzikas un citu 
mākslu mijiedarbību tev ir vienmēr bijusi 
aktuāla?

RZ: Man ir dabiska ziņkāre par citām māk-
slām un jomām dzīvē, un kur vēl labāks veids 
no virtuves puses uzzināt ko vairāk par ho-
reogrāfiju vai gleznu tapšanu, kā veidojot 
kopprojektu ar kādu horeogrāfu vai glezno-
tāju. Jā, šad un tad ir arī iznācis redzēt kā-
dus interesantus starpmākslu projektus, lī-
dzās daudziem citiem košiem, bet, manu-
prāt, ar mazu jēgu pildītiem projektiem. Šī 
mūžīgā vajadzība sev atbildēt, kāpēc es kaut 
ko daru, un turpināt darīt tikai tad, ja redzu 
tajā jēgu un vērtību – šī mana nepiecieša-
mība visu tikai sarežģī, protams. Tā, piemē-
ram,  MusicPaintingLIVE  kopprojekts man 
kopā ar mākslinieci Marlēnu Šiltkampu 

(Maryleen Schiltkamp) ļoti lēni attīstās, jo 
abi saprotam, ka nevar atļauties skaņdarba 
laikā publikas priekšā gleznot kaut ko, jebko 

– tā teikt, zīmēt pēc savām sajūtām iekļaujo-
ties dotajā laika sprīdī. Nē, mūsu mērķis uz 
skatuves ir vienlaikus ar mūziku caur krāsām, 
faktūrām un formām atklāt dzirdamās mū-
zikas daudzšķautņainību. Bet priekš kā tāda 
gleznotājam pašam gandrīz vai jākļūst par 
mūziķi!… Jo mūsu repertuārs sastāv no tā-
diem koncertštukiem kā Baha-Buzoni Čako-
na un Ravēla Valsis.

DA: Savās solo koncertprogrammās 
esi lielu uzmanību pievērsis latviešu 
laikmetīgo komponistu daiļradei. Nesen 
Andris Dzenītis tev sacerēja un veltīja 
vērienīgu opusu – Octagon (Astoņstūris), 
kura sarežģīto, pusstundu ilgo partitūru 
atskaņoji no galvas. Vai vari, lūdzu, sniegt 
ieskatus par savu pavadīto darba laiku 
pie klavierēm un skaņdarba iestudēšanas 
procesu? Vai tas raksturojās ar zināmiem 
nemainīgiem iesildīšanās vingrinājumiem, 
vai īpaša skaņdarba ieskandināšanu, un vai 
darba ritms mēdz būt visumā stabils vai 
mainīgs attiecībā no ieplānotā koncertu 
grafika?

RZ: Man reti iznāk strādāt stabilā dienas rit-
mā. Es pēc tā, protams, ilgojos; bet dzīvē ir 
arī citas lietas jādara, ne vien mūzika jāmā-
cās. Es parasti mācos jaunu materiālu ātri, 
un būtībā ar to rēķinos, jo laika nekad ne-
pietiek. Pēc pirmās izlasīšanas ātri nolemju, 
kuri posmi vai daļas ir grūtākie, un sāku ar 
tiem, pēc tam pamazām pārējo. Astoņstūrī 
tas bija Cikāžu roks, kuru nolēmu apgūt pir-
mo, jo nolasīt to bija grūti. Tā kā es gandrīz 
visu, ko atskaņoju, iegaumēju, tad es arī ātri 
izsveru, kuri posmi grūtāk ies galvā, un sāku 
tos iegaumēt pirmos. Piemēram, St. Mecha-
nics bija samērā viegli izlasāma daļa, bet uz-
reiz redzēju, ka to iegaumēt būtu viegli vie-
nīgi robotam.

DA: Dzīvojot Anglijā, vai tev ir bijusi iespēja 
iepazīties ar tās laikmetīgās mūzikas 
komponistiem, vai atskaņot viņu solo 
klaviermūziku vai kamermūziku? 

RZ: Jā, esmu pamazām šo to iepazinis, tikai 
kaut kā nav viegli šiem darbiem atrast vie-
tu soloprogrammās. Bet ceru šī un nākamā 
gada laikā apgūt vairākus britu autoru opu-
sus. Pianistiem visinteresantākais ir Tomass 
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Ades un Džordžs Bendžamins, paši virtuo-
zi pianisti, bet vēl ir vairāki citi interesanti 
skaņraži. Jāatzīst gan arī, ka šie autori raksta 
stipri sarežģītas partitūras, kuru sagatavoša-
na un iegaumēšana paņem patiešām daudz 
laika. Tāpēc mājās plauktā un datorā stāv 
ļoti daudz nošu, kuras vienudien gribu iemā-
cīties, bet tā viena diena jau vairākus gadus 
no manis mūk.

DA: Šo gadu muzicēsi Vidzemes 
koncertzālē „Cēsis” ar savu Trio Palladio: 
izcilām māksliniecēm – vijolnieci Evu Binderi 
un čellisti Kristīnu Blaumani. Kas tevi īpaši 
aizrauj kamermūzikas atskaņošanā?

RZ: Tā man ir jauna pieredze – spēlēt trijatā, 
kur katrs ir svarīgs un visi vienlīdzīgi. Lai arī 
es pats sevi apzinos pamatā kā solista tipu, 
tomēr spēle trio pamazām man sāk iepatik-
ties arvien vairāk, jo ir riskanta un sarežģīta, 
bet arī iedvesmojoša. Tā kā mēs visi trīs vairs 
neesam skolnieki, mēs daudz ko pasakām 
viens otram ar to, kā mēs kaut ko nospēlē-
jam, nevis ar vārdiem; vārdos mēs tikai pi-
namies, bet spēlējot saprotamies un iedves-
mojamies viens no otra. Un, lai arī nemitīgi 
klausīties divus savstarpēji savītus, pulsējo-
šus materiālus un tajos līdzsvaroti iepīt vēl 
savējo ir traki komplicēts darbiņš, reizē ir 
arī tāds liels prieks sadalīt skatuves nastu uz 
trim un spēlēt ne vien neredzamajam klausī-
tājam, bet arī par prieku viens otram.

DA: Tu esi atskaņojis Volfganga Dārziņa 
Otro klavierkoncertu (ar diriģentu Andri 
Pogu un Latvijas Nacionālo simfonisko 
orķestri, 2016) un Lūcijas Garūtas 
Klavierkoncertu (ar diriģentu Atvaru 
Lakstīgalu un Liepājas simfonisko orķestri 
Latviešu simfoniskās mūzikas koncertā, 
2015); abus darbus esi arī ar minētiem 
diriģentiem un orķestriem ierakstījis divos 
albumos (“Skani” Simtgades un Latvijas 
komponistu sērijā; <www.skani.lv>: 
„Dzimuši 1906. Dārziņš. Ivanovs” un „Lūcija 
Garūta. Klaviermūzika”). Par L. Garūtas 
atskaņojumu 2015. gadā saņēmi Lielo 
mūzikas balvu. Kā radās vēlme iestudēt 
abus šos vērienīgos opusus?

RZ: Ne viens, ne otrs klavierkoncerts nebija 
pie mana horizonta. Garūtas māsas mazmei-
ta Daina Pormale, kura vada Garūtas fondu, 
man reiz zvanīja un jautāja, vai es gribētu 
iestudēt Garūtas Klavierkoncertu. Es pat tā 

īsti tobrīd nepazinu šo mūziku, bet apskatīju 
notis un piekritu. Tikai vēlāk sapratu, cik ļoti 
rūpīgi un ar visu dvēseli Daina pieiet jautāju-
mam par to, kas lai būtu Garūtas nākamais 
interprets – lai nebūtu šā tā, ka noklausies 
un vari droši aizmirst, bet lai interpretācijai ir 
vērtība un nozīme. To jau es, un neviens cits, 
nevaram īsti apsolīt pirms fakta; bet tomēr 
iznāca tā, ka… iznāca labi! Lai nu ko, bet 
Klavierkoncertu patiešām ir vērts klausīties.

Un Dārziņš nāca pēc tam. Tiku aicināts pie-
dalīties LNSO ierakstā. Tad nu abi ar diriģen-
tu Andri Pogu klausījāmies ierakstus vairu-
mam latviešu klavierkoncertu, un abiem drīz 
bija skaidrs, ka tajā brīdī un tam diskam vie-
nīgais ņemamais žanra pārstāvis tiešām ir 
Dārziņa darbs.

Bet te jāpiemin, ka viens no iemesliem, kā-
pēc ne latvieši, ne, protams, arī citi diez ko 
nespēlē mūsu autoru klavierkoncertus, ir tas 
fakts, ka vairums nošu ir tikai rokrakstos. Ja 
nav pieejams pārliecinošs ieraksts, tad no 
slikta ieraksta un grūti salasāmām notīm ne-
vienam pašam no brīvas gribas tak laikam 
negribētos uzstāt, ka, lūk, šis opuss obligā-
ti ir jāatskaņo, jāieraksta un jāizdod. Viss la-
bais tomēr sākas pie laba nošu izdevuma. Es 
ar šo dalos, jo esmu pazaudējis desmitiem 
stundu tādēļ vien, ka, mācoties no rokraksta, 
tik bieži ir šaubas par to, kāda nots te vai tur 
domāta. Dārziņa klavierkoncerts tāds jopro-
jām ir. Arī Garūtas klavierkoncerta padom-
ju izdevums ir pilns kļūdām. Nošu izdevējs 
Musica Baltica jau dara daudz, bet ar to ne-
pietiek.

DA: Artūrs Maskats tev ir komponējis 
Klavierkoncertu, par tavu klavierspēli 
teikdams: „Mani ļoti aizrauj Reiņa brīnišķā 
pianisma meistarība – dziļš, izjusts, 
vienmēr personisks mūzikas lasījums.” 
(Pirmatskaņojums notika ar Atvaru 
Lakstīgalu un Liepājas simfonisko orķestri, 
2017.) Vai pēc tavām domām, Artūra 
Maskata mūzika reizēm sasaucas ar V. 
Dārziņa un L. Garūtas muzikālo rokrakstu, 
vai tā paver jaunu lapaspusi latviešu 
klavieru koncertu repertuārā?

RZ: Starp citu, Maskata jauno Klavierkoncer-
tu katrs var tagad noklausīties iekš YouTube. 
Es šajā partitūrā gan manu šo to no citiem 
klavierkoncertiem, bet tikai ne no Volfgan-
ga Dārziņa vai Garūtas. Vispār jau Maskats ir 
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pilnīgi viņš pats, ar savu īpašo personīgo sa-
jūtu – gan šajā lieldarbā, gan arī nelielos dar-
biņos. Maigas skumjas, smaids. Poēzija, maz 
vārdu. Nu, Maskats.

DA: 2018. gadā tu būsi Latvijas Radio 3 
rezidējošais mākslinieks. tavus studijas 
koncertus tiešraidēs varēs klausīties visā 
pasaulē, pieslēdzoties „Klasikas” mājas 
lapai (www.latvijasradio.lv). Šajā ziņā, vai 
esi paredzējis pievērsties kāda komponista 
vai komponistes klaviermūzikai, kuru līdz 
šim neesi daudz, vai vispārīgi, atskaņojis?

RZ: Gan abas koncertu programmas, gan arī 
albums, kuru paredzēts ierakstīt rezidences 
laikā, lielos vilcienos man būs pilnīgi jauns 
repertuārs. Savā ziņā citādi nemaz nevar, jo 
gandrīz visus manus koncertus ieraksta ra-
dio, un tāpēc nebūtu iespējams šādā īpa-
šā radio rezidencē piedāvāt saturu, kurš jau 
viņiem ir, turklāt, manā lasījumā. Šis saturs 
pašlaik vēl tiek domāts, izvēlēts un mainīts, 
un varbūt paliks noslēpumā līdz pat koncer-
tam. Lai arī ir zināmi ierobežojumi tajā, kā-
dai jābūt studijas koncerta programmai, es 
jau tagad jūtu ievērojamu brīvību radīt kaut 
ko jaunu un sev aizraujošu, un par to esmu 
ļoti pateicīgs.

DA: Kas tev sagādā vislielāko gandarījumu 
kā klasiskās klaviermūzikas interpretam?

RZ: Es tā prātoju, ka gandarījumu cilvēkam 
laikam sniedz ilgu, cerību piepildījums. Man 
šobrīd nāk prātā tikai divas vienkāršas do-
mas par to, kas man fundamentāli ir svarīgs 
kā koncertpianistam: brīvība spēlēt to, kas 
man svarīgs, tā, kā tobrīd redzu par labu 
esam; un otra lieta: izdošanās, atzinība. Pa-
rasti ir viens no šiem diviem – tautai patīk, 
bet pašam nē; vai arī izdodas sevi izaicināt, 
uzvarēt savu vājumu, spēlēt savu sirdsmūzi-
ku, bet publika tikmēr žāvājas. Bet, ja iznāk, 
ka abas šīs puses izdodas, tad gan ir gan-
darījums pēc tāda koncerta, un tad ir atkal 
spēks iet tālāk.

Intervijas „izskaņai” – diriģente un 
muzikoloģe Gunta Plostniece dalās 
iespaidos par Reiņa Zariņa solo koncertu 
Jēla (Yale) universitātē 2017. g. 8. 
decembra vakarā.

DAŽAS PĀRDOMAS REIŅA ZARIŅA 
KONCERTĀ YALE UNIVERSITĀTĒ 

Reta ir izdevība dzirdēt Olivjē Mesiāna (Oli-
vier Messiaen) „Vingt regards sur l’enfant 
Jesus” un rets ir pianists, kurš cenšas to ie-
kļaut savā repertuārā tīri tehniskās sarežģī-
tības dēļ un arī šī darba interpretācijas aug-
stās prasības dēļ. Šis monumentālais darbs 
ilgst divas stundas, sadalīts 20 posmos. Kat-
rai daļai īpatns raksturs ievadīts ar tekstu no 
Svētiem rakstiem.

Kad mūsu latviešu izcilais pianists Reinis 
Zariņš uzlūdza mani uz viņa solo koncertu 
Yale Universitātē, kur viņš šo darbu atskaņo-
ja, nevarēju nebraukt. Zināju, ka mani gaida 
īpatns un nozīmīgs muzikāls piedzīvojums. 
Tā arī bija. Koncerts notika Yale Institute of 
Sacred Music ietvaros, Marquand Chapel. Ie-
ejot šinī gaišā, cildenā telpā jau no paša sā-
kuma varēja just vakara īpašo gaisotni.

No pirmās „Regard du Pére” apzināmies, ka 
esam liela mākslinieka klātbūtnē. Pianists 
mūs veda no viena „acu glāsta” uz otru, no 
vistrauslākām putnu dziesmu skaņām līdz 
monumentāliem, vareniem skaņu akordiem. 
Zariņa spēles tembrālā bagātība lika mūzikai 
dzirkstēt visdažādākās krāsās, izceļot darba 
nozīmīgos motīvus, tā maigos iekrāsojumus, 
tā ritmisko enerģiju, radot burvīgu mūzikas 
celtni. Tas viss bija darīts ar tīšu, pat ārišķīgu 
dramatismu vārda vislabākā nozīmē. Katrs 
rokas mājiens, katrs pirkstu piesitiens, kat-
ra pianist tīri fiziskā kustība savijās ar mūzi-
kas plūsmu.

Zariņš spēlēja šo darbu no galvas, ar lielu au-
toritāti un pārliecību. Likās, ka māksliniekam 
īpašs tuvums ar Mesiānu. Abiem – gan kom-
ponistam, gan pianistam – viņu dziļā ticība 
Dievam ir centrāla viņu mākslā. Darba bei-
gās pianists pagriezās prom no klausītājiem 
un mēs sēdējām apgarotā klusumā pārdo-
mājot dzirdēto un piedzīvoto. Kad viņš atkal 
pagriezās uz mums, aplausi bija spontāni un 
aizrautīgi.
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Reinim Zariņam šī bija atgriešanās mājās, jo 
Yale universitātē viņš pavadīja vairākus ga-
dus mācoties kā stipendiāts. Toreiz man bija 
izdevība dzirdēt viņu spēlējam Morisa Rave-
la (Maurice Ravel) Klavierkoncertu Re mažo-
rā („Kreisajai rokai”) ar Yale simfonisko or-
ķestri. Jau tad varēja nojaust jaunā pianist iz-
cilo talantu. Ar uzviju vēlam viņam turpināt 
sekmēm apvīto brīnišķo mākslas ceļu.

Gunta Plostniece

Jaunās Gaitas mūzikas redaktore 
komponiste Dace Aperāne dzimusi 
Vinipegā, Kanādā. Viņas kamermūzika 
un kormūzika ir daudzu Latvijas mūziķu 
un koru repertuārā, kā arī ierakstīta 
kompaktdiskos Latvijā, Kanādā un ASV.  
Starptautisko latviešu jauno mūziķu 
meistarkursu (Latvijā) mākslinieciskā 
vadītāja kopš 1994. gada; vada Latviešu 
kultūras biedrības TILTS Mūzikas 
nozari un ir PBLA KF Mūzikas nozares 
referente.
Gunta Plostniece – diriģente, muzikoloģe, 
dziedātāja, pianiste. Bijusi virsdiriģente 
Latviešu Dziesmu svētkos, diriģējusi 
Filadelfijas ConcertOPERA. Vada 
Filadelfijas latviešu koncertkori. Raksta 
un dod lekcijas par latviešu mūziku.

Roberts Diners un Lilija Dinere. Mirstošais Rolands. Ilustrācija senfranču eposam 
Dziesma par Rolandu. Cilnis: bronza, patina; inkrustācija: sarkankoka plāksnītes / 
miniatūrgleznojums – akrila krāsa. 20 × 29 cm. 
(Grāmatu apgāds ALIS, 2010)
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Dagmāra Beitnere-Le Galla

HUMANITĀRIE UN 
MORĀLIE APSVĒRUMI
PATVĒRUMA 
MEKLĒTĀJU 
POLITIKAS 
VEIDOŠANĀ
Patvēruma meklētāju jautājums ir jāaplūko 
no vairākiem ar lietderību un ekonomiskiem 
rādītājiem nesaistītiem aspektiem. Palīdzība 
kara bēgļiem, cilvēkiem vajāšanas un dzīvī-
bas apdraudējuma gadījumos, kā arī patvē-
ruma meklētājiem ir cilvēcības pamatprinci-
pi. Tie ir balstīti eiropiskās kultūras pamatos 

– būt līdzjūtīgiem, sniegt palīdzību tiem, kuri 
bēg no vajāšanām savā valstī vai meklē pat-
vērumu no kara skartas zemes. Tomēr Lat-
vijas un Eiropas gadījumā būtu jāņem vērā 
vairāki humanitāri un morāli aspekti, kuri 
saistīti ar valsts atbildību par savu pilsoņu 
drošības garantēšanu, eiropiskās identitātes 
saglabāšanu un vērtību nosargāšanu. Hu-
manitārie un morālie aspekti ir jāskata ne ti-
kai no patvēruma meklētāju skatījuma, bet 
arī no uzņemošās valsts sabiedrības interešu 
un dzīves vērtību pamatiem. 

Latvijas kultūras atmiņa un palīdzība 
kara bēgļiem. 

Mūsdienu kara bēgļu un patvēruma meklē-
tāju jautājumi ir jāskata saistībā ar Latvijas ie-
dzīvotāju vēsturisko pieredzi un sociālo kon-
tekstu. Atceroties un atzīstot, ka Latvijas sa-
biedrībai tas ir svarīgs un humanitārs pienā-
kums, ir jāņem vērā, ka mūsu tautas sociāla-
jā atmiņā daudziem ir bijusi līdzīga pieredze 
kā kara bēgļiem un patvēruma meklētājiem 
Otrā pasaules kara izskaņā. Latviešu kara 
bēgļiem bija divi bēgšanas ceļi – Vācija un 
Zviedrija, kuri kardināli atšķīrās attieksmes 
un pieredzes nozīmē. Abas pieredzes bija 
traumatiskas un dramatisma pilnas. Šodie-
nas bēgļu saistībā Latvijas sabiedrībā atdzī-
vojas Otrā pasaules kara pieredzes atmiņas, 
un tāpēc svarīgi ir ievērot un arī salīdzināt 
kara bēgļu pieredzes. Tas ir svarīgs fons ne 
tikai sociālā atmiņā, bet arī Latvijas sabiedrī-
bas sapratnes veicināšanai un par valsts da-

lību bēgļu jautājuma risinājumā. Taču Otrā 
pasaules kara bēgļu pieredze nebūtu tieši jā-
saista ar šodienas patvēruma meklētāju jau-
tājumu, jo jāņem vērā svarīgas, pat būtiskas 
atšķirības. 

Viena no fundamentālām atšķirībām – šo-
dienas globalizācijas apstākļos, kad bez ro-
bežām pārvietojas finanšu līdzekļi un darba-
spēks. Patvēruma meklētāji ļoti ātri kļūst par 
ekonomiskiem migrantiem, līdzi nesot mo-
rālas dabas jautājumus. Pragmātiskā pieeja 
skata jautājumu tikai no ekonomiskās lietde-
rības aspektiem un notušē un nevelta uzma-
nību sociālai spriedzei, kuru tie rada uzņē-
mējvalstu sabiedrībās. 

Vēl dzīva ir paaudze, kura atceras bēgļu 
gaitas Otrā pasaules kara noslēgumā. Vie-
na kara bēgļu daļa nokļuva karu izraisītājas 
valsts – Vācijas teritorijā, kur centās nokļūt 
Rietumu sabiedroto okupācijas zonā, lai iz-
vairītos no nokļūšanas represīvās padomju 
sistēmas varā. Svarīgi redzēt, ka kara bēg-
ļu statuss bija humanitāri sarežģīts periods 
šo cilvēku dzīvē. Tie bija spiesti uzturēties t.s. 

„dīpīšu” (DP – Displaced Persons) nometnēs 
Vācijā līdz pat 1950.-51. gadam, līdz no-
slēdzās masveida izceļošana uz patvēruma 
meklētājus uzņemošajām valstīm. Šajā laikā 
latviešu kara bēgļi spēja pašorganizēties un 
veidot pašiem savas skolas un pat augstā-
kās izglītības iestādes; dibinājās kori un teāt-
ra trupas. Neraugoties uz ļoti sliktiem sadzī-
ves apstākļiem un trūcīgo pārtiku, kara bēg-
ļi neveidoja pašizpratni kā lūdzēji un kara 
traumu skarti cilvēki. Vācijā bēgļi līdz 1950. 
gadam bija DP nometņu sistēmā, līdz kara 
bēgļus izmitināja uz karā neskartām zemēm 

– ASV, Kanādu, Austrāliju. Pirms tam katru ie-
ceļotāju pārbaudīja – gan veselības stāvokli, 
gan lojalitāti. Par iebraucējiem galvoja uzņē-
mēju valstu baznīcu draudzes un organizā-
cijas. Arī šeit svarīga loma bija kopējam kul-
tūrvēsturiskam pamatam – kristīgai baznīcai. 
Iebraucēji nokļuva sabiedrībā ar kopīgu ga-
rīgo tradīciju un dzīves vērtībām: ģimenes 
modeli, attieksmi pret sievietēm, sadzīves 
kultūras kodu u.c. aspektiem. 

Otra bēgļu grupa nokļuva Otrā  pasaules 
kara neskartajā Zviedrijā. LU FSI pētījums 
par latviešu kara bēgļiem Zviedrijā liecina, 
ka cilvēki pameta dzimteni ar sajūtu, ka tas 
ir uz neilgu laiku, tāpēc bija motivācija pa-
likt latviešiem, neintegrēties mītnes zemē. 

 AKTUALITĀTES
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Kā norāda vēsturnieks A. Balodis, „bēgļiem 
tika nodrošināta laba apgāde, viņus sagaidī-
ja nevainojami organizēta, karā neiedragā-
ta sabiedrība. Pēc neilgas uzturēšanās no-
metnēs viņi nokļuva darba dzīvē, un visu-
mā labi izturēja šo pārbaudījumu. Varas ies-
tādes pret baltiešiem izturējās stipri atturīgi 

– it sevišķi pēckara politiskā klimata dēļ, jo 
Zviedrijas valdība vēlējās nodibināt labas kai-
miņu attiecības ar Padomju Savienību. Val-
dība viņiem aizliedza jebkuru politisku dar-
bību, piemēram, pakļāva cenzūrai latviešu 
avīzes.”1 Zviedrijā nokļuvušie bēgļi samērā 
ātri un bez lielām grūtībām iekļāvās Zvied-
rijas dzīvē. Tam bija kultūrvēsturisks pamats 

– protestantiskā kultūra un latviešu bēgļu 
augstais izglītības līmenis. Var teikt, ka uz-
ņemošā valsts ieguva labi apmācītu un dis-
ciplīnētu darbaspēku. Pēckara gados vēl bija 
dzīva ticība, ka Latvija atgūs brīvību, un tā-
pēc kara bēgļi centās saglabāt savu kultū-
ras piederību un vienlaikus centās būt lojāli 
Zviedrijas sabiedrībai – politiski, ekonomiski 
un kulturāli.

Gandrīz nevienā no zemēm, kur ieradās lat-
viešu kara bēgļi, viņu izglītības līmenim vai 
iepriekšējam statusam Latvijā visumā uzma-
nību nepievērsa. Ar maz izņēmumiem, kara 
bēgļi piedzīvoja sociālā statusa zaudējumu 
un savu profesionālo dzīvi veidoja no jauna. 
Viņi tika iekļauti darba tirgus zemākajās ni-
šās, kurās bija jāpiedzīvo reizēm dramatiski 
sociālā statusa zaudējumi un pazemojumi. 
Nekur viņus nesagaidīja ar ilgstošiem soci-
āliem pabalstiem, valsts apmaksātiem men-
toriem un sociāliem darbiniekiem. 

Humanitārie un morālie jautājumi 
patvēruma meklētājiem

2014.-2017. gada patvēruma meklētājiem, 
kuri nonāk Eiropā un Latvijā, ir jāpiedzīvo 
humanitārā krīze. Pirmkārt, – viņiem bija jā-
pamet dzimtās mājas, valsts un jālūdz tiesī-
bas tikt uzņemtiem un saņemt aizsardzību, 
jo bēg no kara skartām teritorijām vai vajā-
šanas, vai arī no apspiestības un nabadzības. 
Taču šodienas patvēruma meklētāji – atšķi-
rībā no pēckara bēgļiem, nokļūst sev pilnīgi 
svešā vidē, ko nosaka atšķirīga reliģiskā tra-
dīcija, valoda, politiskā un sadzīves kultūra. 
Ja patvēruma meklētājiem ir teikts, ka šeit vi-
ņus gaida un katram kaut kas pienākas, tad 

1 Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem. 
Rīga: Zinātne, 2010, 46. lpp.

viņi ir bijuši maldināti. Manuprāt, kara bēg-
ļu gadījumā starptautiskai sabiedrībai, īpaši 
ANO, bija jāveic atbildīga uzraudzība, lai Sī-
rijas kara bēgļi tiktu izmitināti klimata ziņā 
draudzīgākās valstīs, ar kopīgu reliģisko un 
sadzīves kultūru. Humanitārie apsvērumi liek 
atgādināt par stresu un depresiju, kurus pie-
dzīvoja arī latviešu bēgļiem, neskatoties uz 
apstākli, ka viņi nokļuva savai kultūrai tuvā-
kā vidē nekā mūsdienu islāmticīgie patvēru-
ma meklētāji. Cilvēcības apsvērumi liek apzi-
nāties, ka liela daļa pēckara bēgļu piedzīvoja 
ilgstošas depresijas, kurus pamatā – atrautī-
ba no dzimtenes, radu loka un ierastās vides. 
Latviešu trimdas dzīvesstāstu kolekcijā par 
to ir neskaitāmi liecinājumi. Dzimtenes zau-
dēšanu un trimdas traumas spilgti apraksta 
rakstniece Agate Nesaule grāmatā Sieviete 
dzintarā.2

Tāpēc tieši humanitārie apsvērumi liek domāt 
par mūsdienu bēgļu un patvēruma meklētā-
ju plūsmu Eiropā. Tiem ir jāspēj orientēties 
un iekļauties atšķirīgā kultūras un sadzīves 
vidē, kur valda atšķirīgi dzīves modeļi un dzī-
ves vērtības. Distance un atsvešinātība, kāda 
var rasties šodienas migrantu pirmajai paau-
dzei, var būt pamats nākotnes konfliktiem, 
jo daļa no ienācējiem vēlas izplatīt savu reli-
ģijas un kultūras modeli, nepakļauties vietē-
jās sabiedrības reliģiskajai, kultūras un sadzī-
ves kārtībai. Līdzšinējā pieredze Rietumeiro-
pas zemēs parāda, ka no patvēruma meklē-
tājiem ienācēji ātri pārvēršas par ekonomis-
kajiem migrantiem un pieprasa savas tiesī-
bas. Kā norāda islama pētniece un cilvēk-
tiesību aktīviste Rahele Raza (Raheel Raza), 
kļūstot par vērā ņemamu minoritāti kādā 
vietā, musulmaņi izvēlas dzīvot šariāta liku-
ma pakļautībā un noraida 21. gadsimta Rie-
tumu sabiedrības likumus. Rahele Raza savā 
grāmatā3 norāda, ka islamisms (ne islams) 
ir proaktīvi noskaņots nostiprināties Rietu-
mu sabiedrībā, lai iegūtu statusu, iespaidu 
un nostiprinātu šariata likumību legālā ceļā. 
Viņa arī uzsver, ka tas apdraud ne tikai uz-
ņēmējvalstu sabiedrības, bet arī tos islāmti-
cīgos, kuri jau dzīvo Eiropā un ir vairāk vai 
mazāk adaptējušies vietējā sadzīves kultūrā.

2 Nesaule A. Sieviete dzintarā. Kara un trimdas radīto 
traumu dziedēšana. Rīga: Jumava, 1997.
3 Raza, R. Their Jihad... Not My Jihad! A Muslim 
Canadian Woman Speaks Out. Basileia Books, 2005.  
Skat arī:  
<https://www.youtube.com/watch?v=pSPvnFDDQHk> 
<https://www.youtube.com/watch?v=SyKl8H6rQi4> 
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Masveida imigrācijas pieplūdumi ir stress ne 
tikai ienācējiem svešā kultūrā, ar atšķirīgu li-
kumdošanu un kultūru. Eiropas politiskā si-
tuācija veidojas atklāta un slēpta konflikta 
apstākļos. Tam augsne ir veidojusies gadu 
desmitiem, un tai ir intelektuālās domas un 
viedokļu attīstības tradīcija.

Intelektuālie avoti t.s. Eiropas krīzei un 
patvēruma meklētāju jautājums

Liberāli demokrātiskas ideoloģijas labāko 
nodomu vadīti, humanitārie un morālie ap-
svērumi rezultātā pēdējā pusgadsimtā ra-
dīja imigrantiem samērā labvēlīgus apstāk-
ļus. Sākot ar 60.-70. gadiem Rietumeiropas 
ekonomikas attīstība pieprasīja nekvalificē-
tas darbarokas augošajai industrijai. Ir sva-
rīgi redzēt arī tā laika politiski ekonomiskās 
nostādnes, jo intelektuāli un politiski visi ES 
iedzīvotāji tika uzlūkoti pamatā kā darbinie-
ki un patērētāji. Vecā kontinenta sabiedrī-
bās bija samazinājusies dzimstība, atšķirībā 
no pēckara t.s. baby-boom perioda. Migrā-
cijas politika 60.-70. gados, ko veicināja eko-
nomikas attīstība, bija ar skaidrām prasībām, 
salīdzinot ar vēlāku periodu, un vairāk kon-
trolēta. Piemēram, iebraucējiem no bijuša-
jām kolonijām bija prasība integrēties mīt-
nes zemē, atšķirībā no šodienas nekontrolē-
tās migrācijas. Vēl 60. gados Francijā emig-
ranti no Alžīras mainīja īpašvārdus no mu-
sulmaņu uz kristiešu personvārdiem. Tā bija 
svarīga prasība kopš 1789. gada, kas aplieci-
nāja piederību, lojalitāti un vēlmi integrēties 
uzņemošajā valstī un kultūrā.4 

Taču pēc jaunatnes nemieriem un alterna-
tīvās kultūras radītā vērtību pārvērtējuma 
1960. gadu nogalē Rietumeiropas arvien no-
teiktāk sāka izskanēt līdzšinējo vērtību kriti-
ka. Jaunatnes un studentu kustība noslēdzās 
ar jauna garīguma (arī disciplīnas) meklēju-
miem. 1970. gadu nemieri pierima, taču Ei-
ropā turpinājās Rietumu kultūras un dzīves 
veida kritika, patērniecības un Rietumu sa-
biedrības vērtību apšaubīšana, kas veicinā-
ja interesi par neeiropeiskām kultūrām. Inte-
lektuālā vidē radās interese par orientālajām 
reliģiskajām sistēmām, meklējumi pēc patie-
sas reliģiozitātes. Orientālo kultūru tradīcijas 
un etnogrāfiskie dzīves stila meklējumi kļu-
va par vienas daļas intelektuālās jaunatnes 
iepazīšanos ar pasaules daudzveidību. Ar-

4 Bertossi, Chr. La Citoyenneté à la française: Valeurs et 
réalités. Paris: CNRS Éditions, 2016.

vien vairāk tika veicināta arī ieceļojušo pilso-
ņu izcelsmes kultūru nozīmes atzīšana, tāpat 
pat arī radās vainas apziņa par Rietumvalstu 
koloniālo politiku. Francijā koloniālisma vai-
nas jautājums ir aktuāls līdz pat mūsdienām 

– piemēram, Francijas prezidenta kandidā-
ta E. Makrona atvainošanās Alžīras vizītes  
pirmsvēlēšanu kampaņas laikā.5 Kā redzam, 
tā laika sabiedrības un intelektuāļu noskaņo-
jums iespaido attieksmes sabiedrībā arī šo-
dien, kritika galvenokārt ir pavērsta Eiropas 
vērtību virzienā. 

Šīs intelektuālās diskusijas turpinās. Lēnām 
zūd izpratne par to, kas ir Eiropas garīgais 
pamats un kādas ir tās vērtības. Sociologs 
Zigmunds Baumans (Zygmund Bauman) iz-
vērsa akadēmisku diskursu par plūstošo mo-
dernitāti, kurā viss mainās, plūst, nav skaid-
ru robežu. Modernās Eiropas pamatā atzītās 
Lielās Franču revolūcijas pamatvērtības – Brī-
vība, Brālība, Vienlīdzība – mūsdienās, uz-
sver Z.  Baumans, ir mainījušās uz postmo-
dernām vērtībām, ko izsaka – Brīvība, Citā-
dība, Tolerance.6 Sociologs skata vērtību at-
tiecību nomaiņu caur cilvēka ikdienas prak-
sēm, kurās sabiedrībai intelektuālo diskusiju 
rezultātā tiek iemācīts akceptēt atšķirīgo, re-
dzēt dažādību kā pasaules bagātību (arī sev 
tuvā distancē – nav jābrauc uz eksotiskām 
zemēm, viņu kultūras pārstāvji ir te apkārt), 
kas moderno pilsētvidi dara raibu un dina-
misku. Taču līdzās un zem nevainīgām patēr-
niecības nišām veidojas arī konflikts. Bērnī-
bas pilsētas ainava ieguvusi jaunus vaibstus, 
tajā vairs nav tradicionālajai vietējai kultūrai 
raksturīgo vaibstu. Simptomātiski, - tagad 
visur tās pašas Austrumu ēstuves – suši, ke-
babi, karija restorāni. Arī daudzveidība var 
kļūt monotona.

Interesants viedoklis par šiem procesiem 
jau kopš 70. gadu sākuma ir izskanējis no 
ievērojamā antropologa Kloda Levi-Strosa 
(Claude Lévi-Strauss, 1908-2009). Viņš bija 
viens no UNESCO memoranda autoriem 
1951. gadā, tāpēc Eiropa, pēc pārdzīvotā na-
cisma, holokausta un visām kara šausmām, 
bija pateicīga dzirdēt par visu etnisko gru-
pu, kultūru, reliģiju līdzvērtību un nozīmību, 
par kurām būtu jāiestājas šai starptautiskajai 

5 Makrona E. atvainošanās runa, kas raisīja diskusijas un 
iespaidoja tābrīža aptauju reitingus: <https://www.youtube.
com/watch?v=JZXILHcryOE>
6 Bauman, Zygmund. Europe. An Unfinished Adventure. 
Cambridge: Polity Press, 2004.
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organizācijai. Uzaicināts runāt 1971. gadā 
UNESCO un vēlreiz šo runu atkārtojot 2005. 
gadā, viņš brīdināja, ka ir bīstami pārmērī-
gi tuvināt etnosus, jo tā tiek pazaudēta pa-
saules dažādība. Jo tuvākās attiecībās etnosi 
nonāk, jo vairāk viņi zaudē savu vienreizīgu-
mu un tieši tas ir daudz bīstamāk civilizāci-
jas daudzveidībai kopumā. Kloda Levi-Strosa 
1971. un 2005. gada runas UNESCO kongre-
sā bija balstītas arī demogrāfijas statistikas 
analīzē. Viņš saskatīja bīstamas tendences 
Eiropai, jo, ņemot vērā musulmaņu sabied-
rību dzīves modeli, kurā sieviete ir mājsaim-
niece un ģimenē aug 4-7 bērni, nav ilgi jā-
gaida, līdz mierīgiem līdzekļiem vietējās uz-
ņēmējvalstu sabiedrības nokļūs minoritātes 
statusā.7

Par nacionālo identitāti tika debatēts un 
diskutēts gadu desmitiem. Intelektuāļi ša-
jās diskusijās bija 60. gadu jaunatnes alter-
natīvās kultūras dalībnieki, kuru akadēmis-
kā karjera veidojās neomarksisma garā, un, 
cita starpā, kristietības kritikā un Austrumu 
reliģiju glorifikācijā. Kreisie intelektuāļi tur-
pināja vainot Eiropas valstu koloniālisma po-
litiku. Piemēram, itāļu filozofs Džianni Va-
timo (Gianni Vattimo) uzsvēra franču „uni-
versālisma viesmīlību” un piedāvāja procesu 
saprast tādejādi, ka kristietība pēc smagas 
vēstures pieredzes šādā veidā atbrīvojas no 
imperiālisma ideāliem. Viņš šo procesu vēs-
turē saprata tikai kā kristīgās reliģijas eks-
pansijas politikas rezultātu, bet nepaskaid-
roja, teiksim, islāma ekspansijas radītos ap-
draudējumus Rietumu kultūrai.8 Diskusijās 
ieskanējās otra galējība. Savukārt Alens Ba-
dio (Alain Badiou) uzsvēra, ka svešinieki nav 
slikti, bet mēs paši esam slikti.9 Eiropas inte-
lektuāļu pašnosodījums un imigrācijas pro-
cesa fināls izskanēja Francijas Imigrācijas, in-
tegrācijas, nacionālās identitātes un solida-
ritātes attīstības ministra Ērika Besona (Eric 
Besson) gala secinājumā 2010. gada 5.  jan-
vārī: Francija vairs nav ne cilvēki, ne valoda, 
ne arī teritorija, ne reliģija, bet gan – cilvēku 
konglomerāts, kuri dzīvo kopā. Francija nav 
dzimta (souche), Francija ir metizācijas vieta 
(burtiski – kopošanās). Tas izskanēja pilnīgā 
7 Finkielkraut, Alain. L’identité malheureuse. Paris: Stock, 
2013, p. 117-135. Vairāk par to: <http://unesdoc.unesco.
org/images/0016/001627/162711e.pdf>
8 Vattimo, G. The End of Modernity: Nihilism and 
Hermeneutics in postmodern Culture. Johns Hopkins 
University Press, 1991.
9 Badio, A et Hazan, E. L›Antisémitisme partout. 
Aujourd›hui en France, Editions La Fabrique, 2011.

pretrunā ar kādreizējā Francijas prezidenta 
Šarla De Golla (Charles de Gaulle) stingri de-
finēto pašizpratni inaugurācijas runā: „Mēs 
esam visi eiropieši pēc rases baltie, pēc kul-
tūras piederīgi grieķu-romiešu kultūras, un 
kristieši pēc reliģijas.” De Golla identitātes 
referenci Francijā atceras, un tikpat spēcīgi 
arī intelektuāli apšauba un kritizē.10 Ministra 
citāts ir no franču filozofa Alana Finkelkrau-
ta (Alain Finkielkraut) grāmatas Slimā iden-
titāte (L’identité malheureuse). Tā ir viena 
no retajām akadēmisko izdevumu lokā, ku-
rās migrācijas jautājumi aplūkoti plašā spek-
trā – no politiskām debatēm, ikdienas prak-
sēm un akadēmiskiem diskursiem. Grāmatas 
apspriešana Francijā radīja plašu rezonan-
si, ar diskusiju TV. Autors uzsvēra, ka Eiro-
pas vērtību un migrācijas jautājumus svarī-
gi neatstāt bez akadēmiski kritiska skatīju-
ma, jo tad visi risinājumi un atbildes ir atstā-
tas galēji labējo partiju politiskam arsenālam, 
kā Marinas Lepenas (Marine Le Pen) partijai 
FN – Front national.11 A.  Finkelkrauts apzi-
nās, ka intelektuālā un akadēmiski izglītotā 
sabiedrība ir liberāli demokrātiski domājo-
ša, gatava savas vērtības attiecināt un da-
līt ar ienācējiem, nemaz nezinot, vai patvē-
ruma meklētājiem Eiropas pamatvērtības ir 
pieņemamas. Viņš pārstāv viedokli, ka Rie-
tumu kultūru apdraud multikulturālisms un 
relatīvisms. A. Finkelkrauts uzskata, ka pir-
mie konflikta simptomi parādījās ar nenozī-
mīgām, bet jau politisku nokrāsu ieguvušām 
ķildām par apģērba detaļām – sieviešu laka-
tiem. Aizlieguma kritiķi atsaucās uz Franci-
jas pamatvērtībām – Brīvību, Brālību, Vien-
līdzību. Tā indivīda brīvība nokļuva intelek-
tuālo diskusiju centrā: vai ienācējam ir tie-
sības uz tādu pat izteiksmes brīvību kā uz-
ņēmējas valsts iedzīvotājam? Intelektuālā un 
politiskā cīņa noslēdzās ar 2004. gada Eiro-
pas parlamenta balsojumu – Rietumeiropas 
skolās nelietot nevienu no reliģiskiem atri-
būtiem – musulmaņu galvas lakatu, ebre-
ju kipu, kristiešu krustu. A. Finkelkrauts uz-
skata, ka strīds starp ienācēju uzskatiem par 
savām brīvībām 2011. gadā noslēdzās ar to, 
ka Ziemassvētkus sāka dēvēt par „gada bei-
gu svētkiem” vai vēl poētiskāk – „ziemas sā-
kuma svētki”.12 Piemēram, Eiropas Komisijas 
10 Finkielkraut, Alain. L’identité malheureuse. Paris: Stock, 
2013, p. 105. 
11 Franču politiķis Lorāns Fabius (Laurent Fabius) 1984. 
gadā par Žana Le Pena politiku izteicās, ka viņam ir 
nepareizas atbildes uz pareiziem jautājumiem.
12 Finkielkraut, Alain. L’identité malheureuse. P. 104-105.
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Ziemassvētku pastkartes tagad ir noformē-
tas ar Season's Greetings. 

Tas raisīja jautājumu, vai sekulārā Eiropa in-
telektuāli nespēj pamatot savas identitātes 
pamatu un savu vēstures tradīciju saglabā-
šanas nepieciešamību. Akadēmiskajā vidē 
pētījumi par identitāti nokļuva uzmanības 
centrā, līdz jēdzienu identitāte sāka aizvie-
tot ar – piederība.13 Piederības jēdziens rak-
sturo gan identitāti, gan, balstoties Rietumu 
vērtību sistēmā, to varētu attiecināt arī uz 
ienācēju grupām – imigrantiem. Valdīja uz-
skats, ka viņi automātiski pieņems Rietumu 
sabiedrības viesmīlību, vērtības un dzīves sti-
lu. Gadu desmitus veidojās situācija, kurā no 
vienas puses, kapitālisma attīstības labad un 
pragmātisku apsvērumu vadīts, tika akcep-
tēts pieprasījums pēc mazkvalificēta darba-
spēka, un no otras puses, tika veidota inte-
lektuālā vide, kurā Eiropas pamatvērtības – 
tai skaitā, demokrātiskās brīvības, tika uzlū-
kotas kā pašsaprotamas un universālas un, 
ka tās pieņems un akceptēs arī ienācēju gru-
pas. Tāpēc sabiedrībā tika virzīta ideja akcep-
tēt cilvēkus, kuri šeit ieradās un neasimilējās, 
lai arī tas kontrastēja un apdraudēja pašas 
Eiropas identitātes saglabāšanu un uzturē-
šanu. 

Bažas par Eiropas migrācijas politiku un kri-
tisku viedokli pauž Endrjū Mihta (Andrew 
Michta) - politologs un Džordža C. Maršala 
Eiropas Drošības studiju centrā Vācijā kole-
džas dekāns. Viņš norāda, ka Eiropa šodien 
ir vieta, kur valstis ir faktiski politiski pade-
vušās imigrācijas inercei, uzņemot tūksto-
šiem bēgļu, kuri ir ieradušies šajā kontinen-
tā no Tuvajiem Austrumiem, Āfrikas un Āzi-
jas. Viņš līdzīgi brīdina, ka jaunpienācēji jau 
tagad pārveido un pārveidos Rietumeiropas 
nacionālās kopienas. Pēc viņa domām, ja ES 
valdības neveic noteiktus centienus akul-
turācijā, atbilstoši noteiktām Rietumu sa-
biedrības normām, tad tiks sagrauti pieņē-
mumi par valdību līdzatbildību un sabiedrī-
bas briedumu. Viņš uzskata, ka pēdējo divu 
desmitgažu laikā Rietumu elites ir piekāpu-
šās „multikulturālisma politikai», kurā imig-
rantus vairs nemudina kļūt par pilsoņiem šī 
jēdziena politiskajā izpratnē. Tādas politikas 
sekas grauj Rietumu liberālās tradīcijas, ja Ei-
ropas sabiedrībās akceptē cilvēkus, kuri ne-

13 Guibernau, Montserrat. Belonging: Solidarity and 
Division in Modern Societies. Cambridge: Polity Press, 
2013

runā valsts valodā, nezina tautas vēsturi, un 
neidentificē sevi ar kultūru un tradīcijām, ak-
ceptē Eiropas sabiedrībās, uzsver Endrjū Mi-
hta. Viņš atgādina, ka Nacionāla valsts ir ne-
apstrīdami viena no veiksmīgām idejām, ko 
ir radījusi Rietumu kultūra. Tā piedāvāja vei-
du, kā panākt drošību, ekonomisko izaugs-
mi un individuālo brīvību, līdz šim neeksis-
tējušu cilvēces vēsturē.14 Tāda situācija veido 
fonu svarīgam jautājumam par Eiropas vēr-
tībām, par šo vērtību izpratni un iekļaušanu 
aktīvā sabiedrības diskusijā, ne tikai intelek-
tuālā vidē, bet arī ikdienas praksē.

Eiropas vērtības nekur nav nodefinētas pil-
nā sarakstā. Filozofe Maija Kūle apjomīgā 
darbā Jābūtības vārdi norāda, ka vēsturiskā 
griezumā tās analizētas ir Hansa Joasa (Hans 
Joas) un Klausa Vīganta (Klaus Wiegandt) 
grāmatā Die kulturellen Werte Europas. (Fis-
cher Taschenbuch Verlag, 2005). Maijas Kū-
les darbā plaši aplūkoti vērtību jautājumi no 
Eiropas un Latvijas sabiedrības interešu vie-
dokļa. Viņa raksta, ka nākotnes izaicinājumu 
priekšā ir 1) jānotur spēkā Rietumu civilizāci-
jas pamatvērtības, un 2) tolerances izpratnē 
ir jānovērš visatļautības kultivēšana, un 3) ir 
jānostiprina prasība cittautu pārstāvjiem būt 
maksimāli tolerantiem pret eiropiskās kultū-
ras normām.15

Mūsdienu patvēruma meklētāji Eiropā ie-
rodas ar pasaules teocentrisko redzējumu, 
kāds sekulārajā Eiropā ir noiets vēstures 
posms. Eiropas vērtību skalā sekulārisms un 
racionālisms ir viena no pamatpozīcijām, un 
demokrātiskā sabiedrībā nav pieņemama si-
tuācija, kurā politisko varu nosaka un diktē 
reliģiskie līderi. Jautājums ir jāskata vēl pla-
šāk: kāpēc Islāma valsts džihādistos pāriet 
apmēram 1000 Francijas pilsoņu, kuru daļa 
ir etniskie francūži? Tas atver jautājumu de-
batēm, vai Rietumeiropas labklājības valsts 
dzīves modelis un tās vērtības ir pašsaprota-
mas – un kāpēc tām zudusi vērtība?

Sociālie, kultūras un vērtību apsvērumi

Sakarā ar mūsdienu patvēruma meklētāju 
jautājumu tomēr vēlreiz jāatgādina mūsu 
specifiskā situācija Latvijā. Laikposmā no 
1944. līdz 1949. gadam no Krievijas PFSR, 
Baltkrievijas un Ukrainas PSR uz okupēto 

14 <https://www.the-american-interest.com/2017/04/12/
the-deconstruction-of-the-west/>
15 Kūle, Maija. Jābūtības vārdi. Etīdes par zināšanām un 
vērtībām mūsdienu Latvijā. Rīga: Zinātne, 2016, 399. lpp. 
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Latviju pārcēlās ap 400 000 cilvēku. Nelegā-
lā imigrantu iebraukšana pēckara gados, kā 
arī viņu iekārtošanās izsūtīto mājvietās no-
stiprināja okupācijas varas amoralitāti un ne-
likumību. 

Otrā pasaules kara noslēgumā Latviju okupē 
Padomju Savienība, un izvieto tajā savu ka-
raspēku un pārvieto civiliedzīvotājus. Igno-
rējot Ženēvas konvencijas 49. pantu – Aizlie-
gums deportēt vai izvietot daļu no valsts ci-
viliedzīvotājiem uz teritoriju, kuru tā okupē. 
Latvija ir piedzīvojusi okupācijas varas iedzī-
votāju pārvietošanu. Kopējais migrācijas sal-
do, saskaņā ar demogrāfa Bruno  Mežgaiļa 
datiem, veidoja 941 tūkstoti.16 Cilvēku mig-
rāciju pamatoja ar nepieciešamību pēc dar-
baspēka un zemo dabisko pieaugumu Latvi-
jā. Jāņem vērā arī apstāklis, ka, pēc aptuve-
nām aplēsēm, Latvija bija zaudējusi trešda-
ļu no sava pirmskara iedzīvotāju kopskaita, 
mainījies viņu etniskais sastāvs: pilnībā bija 
zudušas divas etniskās grupas – vācieši un 
ebreji.17 Padomju Savienības migrācijas poli-
tikas rezultātā latviešu īpatsvars 1989. gadā 
saruka līdz 52% no kopējā iedzīvotāju skaita. 
Ekonomiskās demogrāfijas eksperte P.  Eglī-
te tādēļ korekti aizrāda, ka migrācijas plūs-
mas rezultāts radīja divkopienu sabiedrību 
un augsni etniskās spriedzes provocēšanai.18 

Minētie apsvērumi parāda, ka Latvijas val-
stij, veidojot savu migrācijas un patvēruma 
piešķiršanas politiku, ir jāatceras par sava 
demogrāfiskā līdzsvara izjaukšanu padom-
ju okupācijas rezultātā. Tas būtu jāņem vērā 
arī Eiropas Savienībai, veidojot patvēruma 
meklētāju politiku attiecībā pret Latviju. Tai 
jāvadās no Latvijas pieredzes, un patvēru-
ma meklētāju politika jāveido, ievērojot da-
lībvalsts izjaukto demogrāfiju. Socioloģiski, 
kādas populācijas spēja uzņemt un integrēt 
citas kultūras pārceļotājus ir limitēts. Latvi-
jas gadījumā šī proporcija jau ir sen izjaukta. 
Tāpēc katrs mēģinājums ar politiskām me-
todēm, atsaucoties uz ES valstu solidaritāti, 

16 Mežgailis, B. Latvijas iedzīvotāju skaita, sastāva 
un kustības izmaiņas 20. gs.. Rīga: Latvijas statistikas 
institūts,1996, 12.-13. lpp.
17 Latvija. Pārskats par Tautas attīstību 2010/2011. 
Nacionālā identitāte, mobilitāte, rīcībspēja. Rīga: LU 
SPPI, 2011, 58.-59. lpp.
18 Eglīte, P. Padomju okupācijas ilgāka laika 
demogrāfiskās sekas. - // Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti, 9. sējums. Padomju okupācijas režīms Baltijā 
1944.–1959. gadā: politika un tās sekas. Starptautiskās 
konferences referāti. 2002. gada 13.-14. jūnijs. – Rīga, 
LVIA, 2003, 263. lpp.

uzspiest bēgļu uzņemšanu, prasa precīzā-
ku izpratni par demogrāfisko situāciju Lat-
vijā. Jāņem vērā, ka 1992. gadā ANO Ģene-
rālā Asambleja un ANO Cilvēktiesību komi-
sija ir nosodījusi mēģinājumus mainīt etnis-
ko iedzīvotāju sastāvu [UN Security Council 
Resolution 752 (ibid., § 411)], taču Eiropas 
Savienībā tas uz Latvijas situāciju līdz šim 
nav attiecināts.

Dr. Dagmāra Beitnere-Le Galla ir Latvijas 
Universitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūta vadošā pētniece. Raksts 
izstrādāts projektā Latvijas un Eiropas 
Savienības patvēruma meklētāju tiesiskā 
ietvara pilnveidošana, sabalansējot 
Latvijas, ES un patvēruma meklētāju 
intereses, ar Latvijas Universitātes un 
Eiropas Komisijas Latvijā atbalstu. 
Projektu iniciēja LU rektora Ekspertu 
padome (Inna Šteinbuka, Andris Ķesteris, 
Egils Levits), bet šo projektu, kas 
sastāv no trim atsevišķiem pētījumiem, 
īstenoja trīs neatkarīgi pētnieki (Aldis 
Austers, Dagmāra Beitnere-La Galla, 
Zane Rasnača). Pētījumi izmantojami 
pēc vajadzības, tostarp arī politikas 
veidotājiem zināšanai.  

Roberts Diners. Čūsku pavēlnieks (Elfs – vans). 2001. 
Bronza, inkrustācija – rags. 10 × 3,5 × 4 cm



47

Otto Ozols

EIROPA, MUMS IR 
PROBLĒMA!
Daudzi atceras slaveno stāstu par amerikā-
ņu kosmosa kuģi „Apollo-13”, kurā 1970. 
gada aprīlī tehnisku ķibeļu dēļ viņsaulē gan-
drīz aizgāja trīs astronauti. Viņi izglābās, pa-
teicoties pašu profesionālismam un zemes 
atbalsta komandas pašaizliedzīgai un aug-
sti profesionālai rīcībai. Notikumam veltītas 
vairākas kinofilmas, no kuras vispazīstamā-
kā ir 1995. gada „Apollo 13”. Šobrīd dau-
dzi atpazīst frāzi, ar kuru komanda, uzrunā-
jot misijas komandu atzina, ka ir nopietnas 
problēmas – „Houston, we have a problem” 

– „Hjūstona, mums ir problēma.” 

Kāds tam sakars ar Eiropu? Diemžēl jāat-
zīst, ka lielajam Eiropas Savienības kuģim arī 
ir pamatīgas problēmas. Dziļas, ielaistas un 
dzīvību apdraudošas. Nepārspīlējot – skaid-
ri fakti liecina, ka Eiropai līdzīgi kā nelaimī-
gajam kosmosa kuģim, ir nopietnas vadī-
bas problēmas, strauji izsīkst resursi, laiks 
problēmu novēršanai vēl ir, bet atlicis kritiski 
maz. Tomēr, atšķirībā no „Apollo 13”, šoreiz 
draud daudz lielāka katastrofa – ES kuģī ir 
aptuveni 500 miljoni pasažieru, Eiropa ir arī 
viens no centrālajiem globālās ekonomikas 
pamata balstiem. Ja gāžas šāds kuģis, tad 
problēmu mērogs var būt neaptverams. 

Šobrīd, kamēr vēl ir iespējams kaut ko glābt, 
lielākā problēma ir tā, ka neviens īpaši neuz-
traucas par gaidāmajām problēmām. Nav tā, 
ka neviens tās neredz, bet trauksmes cēlāji 
tiek uzskatīti par miera traucētājiem visādi 
citādi ērtajā omulīgajā kompānijā. Protams, 
ka dalībvalstu politiskajās elitēs un arī pašā 
ES vadība problēmas saredz, bet risinājumi ir 
novēloti, birokrātiski stīvi un, visbiežāk, ne-
efektīvi. Pēdējais ES apbrīnojamais projekts, 
bija eiro ieviešana lielākajā dalībvalstu daļā. 
Tiesa, šobrīd arī šī ideja ir iestrēgusi, jo vairā-
kas gan jaunās, gan vecās dalībvalstis pagai-
dām atturas no eiro. Šo valstu skaitā ir tādas 
nopietnas ekonomikas, kā, piemēram, Polija 
un Zviedrija. 

Kopš eiro ieviešanas ES panākumu stāsts ir 
acīmredzami iestrēdzis. Kā organizācija tā 
faktiski ir klibojusi no vienas krīzes uz nā-

kamo. Finanšu krīze, tai sekojošā eiro krīze, 
tektoniskās demogrāfiskās izmaiņas jauna-
jās dalībvalstīs, Ukrainas satricinājumi, bēg-
ļu krīze, Lielbritānijas aiziešana – Brexit, de-
mokrātijas bankrots Spānijā – Katalonijas 
krīze. Kas visām tām ir kopīgs? Katru no šīm 
krīzēm ES sagaidīja nesagatavota, risinājumi 
bija novēloti un vairākos gadījumos neefek-
tīvi – daļa no problēmām ir neatrisinātas jop-
rojām. Pat viskvēlākajam ES idejas atbalstī-
tājam vajadzētu saprast, ka ES kuģim ir no-
pietnas vadības problēmas. 

Diemžēl Eiropas Komisijas prezidents Žans-
Klods Junkers ar savu nereti visai dīvaino uz-
vedību pat publiskos pasākumos liecina, ka 
viņu vairāk interesē labi dzērieni nekā tālre-
dzīgi un drosmīgi risinājumi. Normālās sa-
biedrībās cilvēkiem, kuriem patīk stiprāk ie-
dzert, neļauj vadīt automašīnu, Eiropas vis-
augstākajā līmenī šāda persona vada Eiropas 
Komisiju. Kad jautāsi atbildīgajiem par šo si-
tuāciju, viņi izvairīgi skatīsies apkārt un kaut 
ko nesakarīgu murmulēs. Tā nu ir sanācis, ka 
ES kosmosa kuģim pie vadības stūres ir no-
sēdināts pilots, kura agrākais spožums pa-
matīgi apsūbējis. Un tas nav noticis nesen 

– šī problēma ir skaidri redzama jau gadiem. 
Junkers gan ir tikai spilgts, bet ne vienīgais 
piemērs ne pārāk efektīviem vadītājiem Eiro-
pas Parlamenta un Eiropas Komisijas vadībā. 
Tā ir tikai kārtējā liecība par vadības problē-
mām ES augstākajā vadībā.

Viens no iemesliem, kādēļ ES un dalībvalstu 
vadītāji nesteidz saskatīt un risināt problē-
mas, ir fakts, ka šobrīd simboliskais ES kos-
mosa kuģis joprojām peld stabili un komfor-
tabli. Reizēm tas nodreb, sašūpojas, bet ko-
pumā par briesmām liecina tikai signāllam-
piņas dažos vadības paneļos. Kamēr viss ir 
labi, eiropieši izvēlas šos signālus ignorēt. 
ES šodien, līdzās ASV un Ķīnai, ir viena no 
pasaules ekonomiskajām lielvarām. Diez-
gan droši var apgalvot, ka Eiropa mūsdienu 
pasaulē ir labākā vieta, kur dzīvot. Eiropie-
šu pārticība, dzīves kvalitāte un stabilitāte 
ir daudzkārt labāka nekā, piemēram, ierin-
das ķīniešiem. Kopumā eiropieši nav tik ba-
gāti kā amerikāņi, bet sociālā stabilitāte un 
drošība ir krietni labāka. Paredzamais mūža 
ilgums attīstītajās ES dalībvalstīs krietni ap-
steidza amerikāņus. Jaunajās ES dalībvalstīs 
tas līdzīgs kā ASV, bet arī pieaug. Amerikā-
ņi paredzamā mūža ilgumā pēc dažādiem 
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statistikas datiem ir trešajā, pat ceturtajā 
desmitā pasaules sarakstā. Veselības aizsar-
dzība ES valstīs ir krietni efektīvāka nekā ASV, 
kaut arī tēriņi no IKP ir kopumā mazāki.

To pašu var teikt par iekšējo drošību un sta-
bilitāti. Amerikāņu žurnālists T. R. Rīds (Reid)
savā grāmatā The United States of Europe 
(Ņujorka, 2004) norāda – „Jā, amerikāņi iz-
liek milzīgus ziņojumu dēļus, uz kuriem rak-
stīts „Mīli savu kaimiņu”, taču viņi slepkavo 
un izvaro savus kaimiņus proporcijās, kas šo-
kētu ikvienu Eiropas nāciju.” To spilgti aplie-
cina arī statistika – ASV cietumnieku skaits 
apmēram 3,5 reizes pārsniedz vidējos Eiro-
pas rādītājus. Ja runājam par sociālo drošību, 
aizsardzību, tad vidējais eiropietis ir krietni 
vairāk aizsargāts. Amerikāņu jaunās ģime-
nes pat visbrīnumainākajos sapņos nevar ce-
rēt uz tādu jauno ģimeņu ar bērniem atbal-
stu, kāds ir teju vai norma daudzās, pat jau-
najās ES dalībvalstīs. 

Dažreiz var dzirdēt apgalvojumus, ka ameri-
kāņi strādā daudz vairāk un efektīvāk. Pētī-
jumi gan liecina, ka eiropiešu efektivitāte, ja 
pārrēķina darba stundas, neatpaliek, vairāku 
valstu gadījumos pat pārsniedz amerikāņus. 
Eiropiešiem vienkārši ir krietni garāki atvaļi-
nājumi, brīvdienas. Pazīstamais britu-ameri-
kāņu pētnieks Tonijs Džads (Tony Judt) savu-
laik pamatoti norādīja, ka eiropieši ir apzi-
nāti izvēlējušies mazāk strādāt, mazāk pel-
nīt – un labāk dzīvot. Grāmatā Postwar. A 
History of Europe since 1945 (latviešu valo-
dā tulkota un izdota 2007. g.) Džads raksta – 

„Viņi (eiropieši) dzīvoja drošāk un – daļēji šā 
iemesla dēļ – ilgāk, baudīja labāku veselību 
(par spīti tam, ka mazāk tērēja), un viņiem 
mazāk cilvēku dzīvoja nabadzībā.”

Kopumā var teikt, ka Eiropa ir sasniegusi cie-
nījamu, varētu pat teikt – apbrīnojamu lab-
klājības sabiedrības līmeni. Joprojām tas 
diezgan pamatīgi atšķiras starp jaunajām 
un vecajām dalībvalstīm, bet tiek pamatī-
gi investēts tā dēvētajos izlīdzināšanās fon-
dos, lai šīs atšķirības mazinātos. Daudz ga-
dījumos ir acīmredzams progress. Šajā brīdī 
kāds pamatoti aizrādīs – kāpēc tad drama-
tiskais ievads par kosmosa kuģi, kurš var no-
gāzties, izraisot globālu kataklizmu? Te arī 
slēpjas slazdi, kuros sapinusies Eiropa. Labās 
ziņas, stabilitāte, labklājība ir iemidzinājusi 
modrību. Kamēr ir līdzekļi, neviens īpaši ne-

uztraucas par nenoliedzamo patiesību – lab-
klājības sabiedrības modelis ir ļoti dārgs. Tā 
uzturēšanai ir nepieciešami milzīgi resursi. 
Šobrīd ir skaidrs, ka šie resursi jau pārska-
tāmā nākotnē var strauji izsīkt. Patiesībā tas 
notiek jau šobrīd. Komplektā ar stīvo un ne-
efektīvo pārvaldi, tā ir ļoti bīstama diagnoze. 
Neviens kosmosa kuģis bez pienācīgas vadī-
bas un resursiem ilgi nelidos.

Salīdzinot ar citām pasaules ekonomiskajām 
lielvarām, Eiropa vienmēr ir bijusi nabadzī-
ga ar dabas resursiem. Šo bagātību vienkār-
ši nav. Laiki, kad tos varēja iegūt aptīrot pa-
kļautās kolonijas, ir sen pagājuši. Sākot ar 
20. gadsimta otro pusi Eiropa ir balstījusies 
uz augsti attīstīto zinātni, attīstīto demokrā-
tijas un tirgus ekonomikas sinerģiju, kas ļāva 
nostiprināties efektīvām megakorporācijām, 
kas labi pelnīja globālajos tirgos un turpinā-
ja nest bagātības, nodrošināt eiropiešu lab-
klājību, salīdzinoši pat ļoti augsto un bagāto 
dzīves līmeni. Tomēr 21. gadsimta sākumā ir 
iezīmējusies bīstama tendence. Eiropas uz-
ņēmumi globālajā konkurencē acīmredzami 
sāk zaudēt. No desmit pasaules bagātāka-
jām megakompānijām, tikai divas ir eiropie-
šu – vācu autoražotājs Volkswagen un Nīder-
landes – Lielbritānijas naftas un gāzes iegu-
ves kompānija – Royal Dutch Shell. 

Vēl bīstamāka situācija ir ar tā dēvētājām nā-
kotnes kompānijām – IT un interneta gigan-
tiem. Šajā sarakstā eiropiešu faktiski nav. No 
radītājiem un pelnītājiem eiropieši ir pārvēr-
tušies par patērētājiem. Tā būtu tikai pusbē-
da, lielākā problēma ir tā, ka no Eiropas tādā 
veidā aizplūst uz citām ekonomiskajām liel-
varām milzīgi finanšu resursi. Piedevām runa 
nav tikai par ikdienas IT tehnoloģijām, kurās 
eiropieši zaudējuši konkurences cīņā. Eiropa 
ir krietni atpalikusi nākotnes tehnoloģijās – 
kvantu datoru attīstībā. No pasaules jaudī-
gākajiem kvantu datoru projektiem lielākais 
vairums atrodas ASV un Ķīnā. Zinātnieki no-
rāda, ka šīs nākotnes tehnoloģijas ne tikai 
krietni mainīs IT tehnoloģiju attīstību, bet 
faktiski ļaus revolucionāri mainīt zinātnes at-
tīstību kopumā. Tas būtiski ietekmēs arī eko-
nomiku – kardināli mainīs dažādus tirgus, tai 
skaitā energoresursu. Tiesa, ES ir plānojusi 
investēt kvantu datoru projektu attīstībā pa-
pildus apmēram miljardu un tuvāko gadu 
laikā attīstīt savus projektus. Tomēr tenden-
ce ir acīmredzama – Eiropa atpaliek. 
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Zināmā mērā, tā atkal ir likumsakarība. Ja 
aplūko pasaules intelektuālās spēkstacijas 

– labākās universitātes, tad no desmit labā-
kajām augstskolām tikai divas trīs ir Eiropā. 
Piedevām vismaz divas būs ārpus Eiropas Sa-
vienības – Lielbritānijā, kas nolēmusi pamest 
ES. No desmit Eiropas labākajām universi-
tātēm septiņas vai pat astoņas atrodas tieši 
Lielbritānijā. Augstākās izglītības ziņā Eiropā 
ir acīmredzama stagnācija, kas neizbēgami 
novedusi pie iepriekšminētās ekonomiskās 
konkurētspējas zaudēšanas un atpalicības 
zinātnē. Tas viss, protams, rada pamatotus 
jautājumus – kā Eiropa plāno uzturēt savu 
labklājības sabiedrības augsto dzīves līmeni.

Nākamā problēma ir cilvēkresursu izsīkša-
na jeb ilgstošās demogrāfijas problēma. Jau 
daudzus gadu desmitus Eiropā dzimstība ir 
krietni zem aizstāšanas robežas – vidēji 2,2 
bērniem ģimenē. Piemēram, Francijā 1960. 
gadā uz katru pensionāru bija četri strādājo-
šie, 2000. gadā bija divi. Līdz 2020. gadam, 
ņemot vērā pašreizējas tendences, būs tikai 
viens. No attīstītajām ES valstīm vissliktā-
kā situācija ir Eiropas ekonomiskajā dzinējā 

– Vācijā, tur sabiedrības novecošanas prob-
lēmas ir ļoti smagas. Vēl sliktāka situācija 
ir daudzās jaunajās ES dalībvalstīs – Latvijā 
un Lietuvā teju katastrofiskas. Jau tuvākajās 
desmitgadēs strauji sarūkošam strādājošo 
skaitam vajadzēs uzturēt strauji pieaugošu 
pensionāru masu, kas radīs teju vai nepārva-
ramu sociālo izmaksu slogu. Kritiķi aizrādīs – 
tas nav nekas jauns, tas bija zināms jau ilgi. 
Taisnība, tomēr nevar noliegt faktu, ka ES un 
dalībvalstu vadības uz šo problēmu ir reaģē-
jušas vēlu un neefektīgi.

Nākošais ārkārtīgi bīstamais izaicinājums ir 
gaidāmie globālie satricinājumi Eiropas kai-
miņos – Āfrikā. Pirmais nopietnais signāls 
bija jau 2015. gadā, kad Eiropā burtiski ie-
lauzās apmēram miljonu bēgļu straumes. 
Patiesībā problēmas bija sagaidāmas, jo Ei-
ropas tuvumā jau gadiem ilgi bija samilzu-
šas miljonu bēgļu nometnes. ES to labi re-
dzēja, bet tik un tā izrādījās pilnīgi nesaga-
tavota krīzei. Tomēr tas ir tikai sākums tam, 
kas var sekot. ANO dati liecina, ka Āfrikā šo-
brīd dzīvo apmēram 1,2 miljards iedzīvotā-
ju. Līdz 2050. gadam, tas ir pēc 32 gadiem, 
tiek prognozēts, ka viņu skaits dubultosies 
līdz pat 2,5 miljardiem. Pašreizējās klimata 
izmaiņas viņiem sola neko citu, kā vien cie-

šanas. Jau šobrīd Āfrikā sausuma, ūdens un 
pārtikas trūkuma dēļ cieši simti miljoni. Po-
litiskā anarhija, izplatītā korupcija laupa ce-
rības, ka viņi ar šīm problēmām varētu tikt 
galā paši. Vairumā gadījumu turienes kon-
flikti ir tieši resursu trūkuma izraisīti. Kur šis 
vairāk nekā papildus miljards cilvēku varētu 
meklēt glābiņu?

Te nav runa par plaši apspriesto islama un 
kristiešu pasaules konfliktu, tā dēvēto civi-
lizāciju sadursmi. Tā būs humāna katastrofa, 
kur reliģijas un kultūras tiks izmantotas kā 
vienmēr – aizsegam pārdalot teritorijas un 
resursus. Precīzi tā, kā vienmēr ir izcēlušies 
visi globālie konflikti. Vienkārši un bīstami 
kā Molotova kokteilis. Tikai šoreiz gigantis-
ka izmēra. Tie būs simti miljoni cilvēku, kuri 
būs iesprostoti ekoloģisku pārmaiņu slazdos. 
Viņiem gluži vienkārši būs nepieciešama iz-
eja, glābiņš. Te vēlreiz jāatceras, ka ap šo lai-
ku Eiropas resursi būs krietni izsīkuši, cenšo-
ties noturēt labklājības valsts modeli. Ņemot 
vērā, ka lielās naudas plūsmas būs pārvieto-
jušās uz citām daudz dinamiskākām lielva-
rām, Eiropai būs grūti finansēt pieklājīgu aiz-
sardzību. Patiesībā jau šobrīd tā ir diezgan 
liela problēma dalībvalstīm. 

Šajā rakstā ir uzskaitīti tikai daži lielākie Eiro-
pas izaicinājumi un apdraudējumi. Protams, 
ka atbilde uz pamatīgajām Eiropas Savienī-
bas sistēmiskajām un būtībā eksistenciāla-
jām problēmām nav vienkārša. Te atkal der 
salīdzinājums ar kosmosa kuģi „Apollo”. Ei-
ropas Savienība ir patiešām ļoti sarežģīta 
konstrukcija, problēmas ir ļoti komplicētas. 
To risināšanai nepieciešami augsta līmeņa 
astronauti, visaugstākās raudzes profesio-
nāļu saliedēta atbalsta komanda. Viņiem jā-
spēj darboties ātri, efektīvi īstā krīzes režīmā. 
Vienkāršajam eiropietim, ierindas vēlētājam, 
protams, šāds ieteikums ir mazs mierinā-
jums. Izskatās, ka ES dalībvalsts pilsonis lāga 
nesaredz iespēju, kā ietekmēt šos procesus. 
Par to liecina tradicionāli zemā aktivitāte Ei-
ropas Parlamenta vēlēšanās. Tomēr tieši šeit 
slēpjas faktiski vienīgā iespēja kaut ko glābt. 

Nākamās Eiroparlamenta vēlēšanas ir 2019. 
gadā. Eiropas nākotnes un pašu glābšanas 
vārdā nepieciešams ievēlēt nākamajā Eiro-
pas Parlamentā patiešām pašus spējīgākos, 
profesionāli jaudīgākos politikas profesionā-
ļus. Tām ir jābūt teju glābšanas komandas 
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izlases vienībām no katras dalībvalsts. Tieši 
to pašu var darīt mājās – katram politiska-
jam spēkam, partijai ir jārūpējas, ka tās na-
cionālie pārstāvji visās ES institūcijās spēj pa-
veikt vislabāko kopējās nākotnes vārda. Arī 
panākot strukturālas reformas. Jo pretējā 
gadījumā glābšanas misija var neizdoties. 
Tikai katastrofā cietīs nevis daži astronauti, 
bet gan visi eiropieši. 

Katra apzinīga eiropieša uzdevums šobrīd 
ir sadzirdēt brīdinājumu – „Eiropa, mums 
ir problēma” un sākt rīkoties. To nedarīs ne 
amerikāņi, ne ķīnieši, ne indieši. Viņu uzde-
vums nav glābt pašapzinīgos, iedomīgos un 
vecišķi stīvos eiropiešus, kur gatavi dot vi-
siem padomus, bet paši nesteidz rīkoties.  

Lilija Dinere un Roberts Diners. Kaujas pulki. Ilustrācija grāmatai Eddas Dziesmas 
(Jāņa Rozes apgāds, 2015)

Otto Ozols (īstajā vārdā Mārtiņš 
Barkovskis) par sevi pastāsta: 
 
Latvijas lielo pārmaiņu laikā 1988-93 
studēju LU tieslietas. Pēc tam Kopenhāgenā 
mācījos Stratēģisko biznesa analīzi. 
Neformāli visskarbākā izglītība bija NTV5 
pirmā neatkarīgā TV Ziņu dienesta laiks, 
kad mani būtībā izdresēja žurnālistikā 
pēc Rietumu standartiem. Katru vakaru 
liku kopā ziņu izlaidumu, rakstīju visus 
diktoru pamata tekstus, biju atbildīgs par 
ziņu izkārtojumu, utt. Un dabūju galveno 
brāzienu, ja kaut kas neatbilda stingriem 
Rietumu mediju standartiem. Tiku izdresēts 
pamatīgi.

Skat. arī JG290 (2017. g. ziema) 34. lpp.
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Pēteris Korsaks

AR PROFESIONĀĻA 
ĶĒRIENU
FOTOAMATIERIS GOTHARDS 
GRĪNVALDS 

Atmodas laiks ir sagādājis man dažus pār-
steigumus sakarā ar fotogrāfu arhīviem. 
Viens no tādiem ir Gotharda Grīnvalda atras-
tās filmas ar valstiski nozīmīgiem uzņēmu-
miem. Tajā brīdī fotouzņēmumu autors bija 
nezināms. Un tikai tad, kad žurnālā Mājas 
Viesis*  publicēju rakstu ar fotogrāfijām, fo-
togrāfa radinieki atpazina, ka tie ir Gothar-
da Grīnvalda uzņēmumi no Krišķu mājām 
Kurzemē. Sarīkotajā fotoizstādē Latvijas Fo-
togrāfijas muzejā un Tukuma Mākslas muze-
jā tēva fotogrāfijas aplūkoja arī viņa meita 
Māra ar dēlu. Meklējumi vainagojās ar pa-
nākumiem, un Gotharda Grīnvalda dzīves 
un darbības stāsts, pateicoties Mārai, ir at-
klāts pilnībā. Filmu negatīvi Latvijas Fotogrā-
fijas muzejā nonāca pateicoties diviem cilvē-
kiem − Andrim Ruģēnam, kas, ieraugot fo-
togrāfijas, novērtēja to patieso nozīmību un 
darīja zināmu Totalitāro seku dokumentēša-
nas centra vadītājam Indulim Zālītem, kas 
tās iegādājās un kā vēsturisku vērtību atdā-
vināja muzejam. Fotofilmu autors Gothards 
Grīnvalds ir bijis uzdevumu augstumos, būt 
īstā vietā un laikā, kā to būtu darījis profe-
sionāls fotoreportieris. Tie ir uzņēmumi lū-
zuma punktā, kad viena okupācija nomainī-
ja otru. Šādu uzņēmumu Latvijas arhīvos un 
muzejos nav daudz, tāpēc tie ir unikāli Latvi-
jas vēstures gaitas atainošanai.

Gothards Grīnvalds dzimis 1905. gada 13. 
novembrī Aizputes apriņķa Kazdangas pa-
gasta Krišķu mājās. Apzīmogojot savas fo-
togrāfijas, viņš izmantoja māju nosaukumu 

„Krišķas”. Bagāta ir Grīnvaldu dzimta un svē-
tīta ar bērniem, jo Gothards ir trešais bērns 
astoņu bērnu ģimenē. Ir beidzis sešklasīgo 
pamatskolu. Un, kā atceras radiniece Sofi-
ja Austra Grīnvalde, Gothards jau no sko-
las gadiem sācis nodarboties ar fotogrāfiju, 

kad mācījies Aizputes skolā. Tur bijis mūzi-
kas skolotājs Jankovskis, kurš dienesta laikā 
Latvijas armijā strādājis par fotogrāfu. Got-
hards mājās bija ierīkojis fotolaboratoriju. 
Iespējams, ka tas ir bijis aizsākums interesei 
par fotogrāfiju.

1940. gada pavasarī Gothards sācis strādāt 
Tukumā par dārznieku Krauzes dārzniecībā. 
Tā paša gada 24. decembrī apprecējis tu-
kumnieci Veru Silenieks. No 1941. gada no-
vembra līdz 1943. gada augustam Gothards 
Grīnvalds strādā Tukuma pilsētas policijā par 
cenu inspektoru. Iesaukšana vācu armijā ne-
paiet secen arī Gothardam, kaut gan viņš 
skaitās valstiski svarīgā darbā. Mobilizācijas 
pavēsti viņš saņem 1943. gada augustā un 
tiek nosūtīts uz fronti Lietuvas un Baltkrievi-
jas teritorijā. Gothards Grīnvalds tiek ieskai-
tīts Tukuma policijas 313. bataljona 3. rotā.

Savā rotā viņš bija lietvedis un kaujās pie-
dalījās reti. Tomēr 1944. gada februārī viņš 
tika ievainots, atgriezās Tukumā un līdz pat 
vācu armijas kapitulācijai 1945. gada 8. mai-
jā, strādāja par rakstvedi Tukuma kara aviā-
cijas bāzē. Lai izvairītos no aresta, Gothards 
Grīnvalds kopā ar sievu no 1945. gada vasa-
ras līdz 1946. gadam dzīvo nelegāli pie sa-
vas māsas Mades Mucenieces Kuldīgas rajo-
na Snēpeles pagasta „Dunduros”. G. Grīn-
valds 1946. gada janvārī maina dzīves vietu 

 VĒSTURE

* P. Korsaks „Kara laika liecinājums” Mājas Viesis 
2005.3.VI
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un sāk dzīvot Kuldīgas apriņķa Rendas pa-
gasta „Virsaišos”. 1946. gada 26. augustā 
Grīnvaldu ģimenē ir priecīgs notikums, jo ģi-
menē piedzimusi meita Māra. Tā paša gada 
10. oktobrī ģimenes galva noslēdz darba lī-
gumu ar Lielrendas kaļķu fabrikas direktoru 
Kārli Baumani, ka šajā palīgsaimniecībā Got-
hards Grīnvalds būs dārznieks. Pēc sešiem 
mēnešiem pie vīra atbrauc arī sieva Vera ar 
jaundzimušo meitiņu. Čekas okšķeriem izdo-
das noskaidrot Gotharda Grīnvalda dzīves 
vietu un viņu arestē 1947. gada 25. oktobrī. 
Apcietinājumā tiek turēts LPSR IeM cietumā 
Nr. 1 Rīgā. Pusgadu notiek izmeklēšana un 
pratināšana un 1948. gada 6. martā Latvijas 
PSR IeM karaspēka Kara Tribunāls saskaņā ar 
pantu Par Dzimtenes nodevību ar KPFSR KK 
(1926. g. redakcija) 58-1a piespriež sodu ar 
brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesī-
bu atņemšanu uz 5 gadiem ar mantas kon-
fiskāciju. 1948. gada naktī no 29. uz 30. jū-
liju kopā ar citiem ieslodzītiem (arī ar savu 
draugu Voldemāru Kvāli) tika izvesti uz Tāla-
jiem Austrumiem, Vaņinas ostu, kas atradās 
pretī Sahalīnas salai. Ceļā viņi pavadīja gan-
drīz mēnesi un mēroja 10 500 kilometru. Tas 
bija pārsūtīšanas lēģeris, no kurienes ar kuģi 
Vaņina viņi tika nosūtīti uz Magadanu. Got-
hards tika norīkots darbā pie ūdens kanāla 
rakšanas, lai apgādātu Magadanu ar ūde-
ni. 31. oktobrī viņu nosūta tālāk uz Kolimu, 
kur ir mūžīgais sasalums un temperatūra ir 
zemāka pat par − 40oC. Astoņi mēneši bez 
saules un ēdiens no siļķu galvām bija smags 
pārbaudījums ieslodzītajiem, tāpēc retais to 
izturēja, un tie, kas palika dzīvi, bija ar iedra-
gātu veselību uz mūžu. 

1948. gada 3. septembrī Gotharda draugs 
V. Kvālis sievai vēstulē stāsta: „Gara stāvok-
lis labs. Ej lūdzu uz lūgšanām. Ar Dieva palī-
gu un gādību mājās pārbraukšu līdz Ziemas-
svētkiem, varbūt vēl agrāk…”, bet, kā rak-
sta Gothards Grīnvalds V. Kvāla sievai, Volde-
mārs miris jau novembra sākumā, kas liecina 
par apstākļiem, kādi tur valdīja. Apbrīnoja-
mi arī tas, kā cenzūra bija izlaidusi Gotharda 
Grīnvalda rakstīto vēstuli (kāds nav bijis uz-
devumu augstumos), kurā viņš apraksta ap-
stākļus, kādi valdīja lēģerī:

„.. Uz darba vietu bija jāiet kājām apmēram 
5-7 kilometrus. Mantiņas, kas vēl bija paliku-
šas, gandrīz visu nolaupīja Magadanas pirtī, 
kad izkāpām no kuģa, jāņem līdzi, ja kas to 

nedarīja, tas vakarā vairs neko neatrada. Rī-
tos uz darbu ejot gāja ļoti ātri, pa retam arī 
skriešus, darbs pa ūdeni, bet vakaros pilnī-
gi skriešus visus piecus vai sešus kilometrus, 
kā nu kuram darbs iekrita. Kas nespēja pa-
skriet, nokrita, tos sita, spēra kājām un laida 
suņus virsū, kas plēsa nežēlīgi. Tā tas turpi-
nājās katru dienu. Noskrienot pie nometnes 
vārtiem, tur atkal jāstāv un jāgaida līdz stun-
dai, kamēr atvērs vārtus un pieņems. Sals tu-
rējās ne visai augstu, ap 15-20 grādu, bet 
slapjiem cilvēkiem pietiek, lai saslimtu. Dau-
dzi saslima un vairs necēlās..”

No Kolimas G. Grīnvaldu pārsūtīja uz dažā-
dām nometnēm Sibīrijā − Tomska, Bratska, 
Taišeta, arī Irkutskas apgabalā. Tā pamatīgi 
iepazina lielo „Dzimteni”.

G. Grīnvalda spriedumu grozīja tikai 1962. 
gada 26. oktobrī Kuibiševas garnizona Kara 
tribunāls, samazinot sodu līdz 15 gadiem un 
atbrīvojot no tālākas soda izciešanas. Šajā 
gadā viņš atradās kārtējā lēģerī Mordovijā, 
Zubovo Poļanskas rajonā. 15 labākie dzīves 
gadi aizgāja uz izdzīvošanas robežas. Kad 
Gothardu arestēja 1947. gada 25. oktobrī, 
viņš bija vīrietis labākajos gados, viņam bija 
42, bet, kad atgriezās mājās 1962. gada 2. 
novembrī, viņam bija jau 57, un metai Mā-
rai 16 gadu. Tikai tad viņi viens otru ierau-
dzīja kā pirmo reizi. Dzīvi sāka it kā no jau-
na kopā ar sievu Veru un meitu Māru, un 
dzīvot sāka Ķemeros. G. Grīnvalds sāka savu 
iemīļoto darbu Jūrmalas Zaļumsaimniecī-
bas kombinātā, padarot Jūrmalu skaistāku 
un krāšņāku, gūstot gandarījumu par savu 
darbu un priekšniecības atzinības rakstus un 
godalgas par teicami veiktu darbu. Gothar-
da Grīnvalda dzīves gaitas noslēdzās 1986. 
gada 11. aprīlī un apbedīts viņš ir Ķemeros. 
Reabilitēts 1993. gada 18. janvārī.

Kas palīdzēja Gothardam izturēt daudzo lē-
ģeru elles mokas? Ģimenē ir saglabājusies 
kāda Gotharda klade, kur ieraksti aizsākti 
1935. gadā ar turpinājumu ieslodzījumā, par 
ko liecina gadu skaitļi un tā brīža atrašanās 
vietas pieraksti pie dažiem dzejoļiem. Tā ir 
pamatīga Latvijas laika klade cietos vākos ar 
201 lappusi. Līdz 125. lappusei ir pārrakstī-
tas dažādas atziņas no pasaulē pazīstamiem 
filozofiem un domātājiem − Moriss Mater-
links, Imanuels Kants, Aristotelis, Rabindra-
nats Tagore, Aleksandra Dauges „Kultūras 
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ceļi”, Jāņa Akuratera, Jāņa Ziemeļnieka, Fri-
ča Bārdas dzeja. Klades otrajā daļā, kas ir bi-
jusi līdzi izsūtījumā, ir paša Gotharda rakstī-
tā dzeja ar veltījumiem sievai un meitai, pie-
mēram, „Saulriets Kolimā”, „Jaungada svei-
ciens Mārītei”, „Mātei trimdā”. Var tikai pa-
brīnīties, kā tādos apstākļos bija iespējams 
saglabāt minēto kladi. Šajās dzejās, pārdo-
mās Gothards izteica sevi, aizmirsa ikdienas 
necilvēciskos apstākļus, aizsapņojās dzimte-
nē esam. Glābiņu meklēja arī mūzikā, jo viņš 
spēlēja vijoli, un ne tikai spēlēja, bet prata 
arī būvēt. Un fotogrāfija, kas visu mūžu gā-
jusi viņam līdzi, ļāva ieraudzīt to, ko citi ne-
spēja. Gothards veidoja ziedu kompozīcijas, 
tās iemūžinot, fotogrāfijas dāvinot likteņa 
biedriem un sūtot arī uz mājām. Tika foto-
grafēti arī ieslodzījuma kolēģi un nometnes 
ainava, kas dod priekšstatu, kas ir lēģeris. Tā 
reizē ir arī dokumentāla liecība par PSRS to-
talitāro režīmu, kur uz ieslodzīto kauliem pa-
cēlās rūpnīcas un veselas pilsētas.

Pēteris Korsaks ar Grīnvalda meitu Māru tēva foto izstādē 2005. g. Durbes pilī Tukumā

Izstādes 

• 2005. g. „Lieta nr. …”. Latvijas 
Fotogrāfijas muzejs

• 2005. g. „Lieta nr. …”. Durbes pils

Fotomākslinieks un fotogrāfijas vēsturnieks 
Pēteris Korsaks Latvijas Fotogrāfijas 
muzeja pastāvīgās ekspozīcijas Fotogrāfijas 
attīstība Latvijā. 1839-1940 autors.
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Pirmie trīs attēli rāda demonstrācijas Tukumā, kad Latvija ir okupēta, 1940. g. 
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Vācu okupācijas laiks. No Tukuma dodas uz fronti.
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26.Tukuma brīvprātīgais policijas bataljons 1942. gada jūnijā izbrauc uz Baltkrieviju, kur 
tiek iesaistīts cīņā pret partizāniem. 
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Gotharta uzņēmums Sibīrijā  ̶  grupa latviešu vergu 1956. gadā Lēnā, meža darbos
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DZELZSGRIEZĒJU  
AUKLĒJUMS
Rita Laima, Skylarks and Rebels (Cīruļi 
un dumpinieki). Stuttgart: ibidem-Verlag, 
2017, 538 lpp., angļu valodā

Dzelzsgriezēji? Latvijas Universitātes litera-
tūrvēsturniece Eva Eglāja-Kristsone pirms 
dažiem gadiem publicēja pētījumu ar šādu 
virsrakstu,1 ar šo metaforu apzīmējot 1960-
to un 1970-to gadu dzelzs aizkara caururbē-
jus – Latvijas un Rietumu trimdas literātus, 
kas slepus meklēja kontaktus. Šādā kultūr-
politiskā gaisotnē izaug Rita Laima – Ameri-
kā dzimis bēgļu bērns, kas 20 gadu vecumā 
sadomā doties uz „Ļaunuma impērijas” varā 
smokošo vecāku dzimteni studēt, un divus 
gadus vēlāk tur atgriežas dzīvot. Grāmata ir 
viņas jaunības gadu memuārs. 

Nav gan tā, ka Rita pati vien šo soli izdomā-
jusi. Izrādās, plāns izaudzis no mātes – dzej-
nieces Baibas Bičoles – un harismātiskā Lat-
vijas dzejnieka un dzelzsgriezēja Imanta Zie-
doņa domu izmaiņas jau pirms diviem ga-
diem – Ziedonim 1978. gadā viesojoties Ņu-

1 Dzelzsgriezēji, Rīga: LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2014. Skat. arī recenziju: J. Šlesers, 

„Kurš kuru?”, JG279, 2014. g. ziema (26), un Laiks, 
2015.17.-23.I (4).

jorkā. Autore prāto –„Mana māte droši vien 
cerēja, ka Latvijas apmeklējums varētu saā-
ķēt mani ar kādu latviešu precinieku.” (67) 
(Mātei jau bijuši sirdēsti par dažu Ritas drau-
dzību ar sveštautiešu zēniem.) Ģimenē starp 
trim paaudzēm valda sirsnīga saskaņa, un 
meitene uz Latviju aizspurdz spārnota.

Iecerētā studēšana Mākslas akadēmijā diem-
žēl izvēršas īsa, Padomju iestādes vīzu ne-
pagarina un svešajam ideoloģiskajam trau-
cēklim drīz jādodas atpakaļ uz Ameriku. Pēc 
gada Rita atgriežas Latvijā kā tūriste, atsāk 
biedroties ar māksliniekiem un literātiem. 
Imants Ziedonis iepazīstina ar fotogrāfu Juri 
Krieviņu, tas savukārt ar dēlu Andri, ar kuru 
iedegas kaislības dzirksts. Draudzība turpi-
nās sarakstes veidā. Pēc gada Rita atkal do-
das uz Latviju, un drīzi viņi apprecas. 1984. 
gadā ģimenē ierodas dēliņš Krišjānis, brā-
lītis Jurģis piebiedrojas sešus gadus vēlāk. 
Memuāra lielākā drāma uzbango tieši starp 
šiem diviem notikumiem. Ievadā autore pa-
stāsta, ka vēlāk, atpakaļ Amerikā, viņai pie-
dzimst vēl divi bērni – bet tas dzīves posms 
jau ir ārpus šī memuāra apjoma.

Vienā vārdā grāmatu raksturot grūti – „en-
ciklopēdiska”? Kā enciklopēdija tā tomēr 
nav ne alfabētiska, ne hronoloģiska. Drīzāk 

– daudzdimensionāla. No grāmatas visumā 
hronoloģiskā mugurkaula uz visām pusēm 
iziet sānu pavedieni uz dažnedažādām izzi-
ņas pērlēm, laikā un telpā nereti it tālu no 
dotā momenta Ritas pašas stāstā. Arī norā-
des uz videoierakstiem internetā. Šis spurai-
nums ir lasītāja laime un nelaime. Interesan-
ti – sākot stāstīt par sava vīra vecāku lauku 
mājiņu Piebalgā, autore ne tikai neaizmirst 
pieminēt Antonu Austriņu un brāļus Kaudzī-
tes, bet arī it sīki izstāsta, ka šeit kāda mui-
ža 18.  gadsimtā piederējusi Vidzemes ieka-
rotājam grāfam Šeremetjevam. Uzdoti pat 
šī krievu karavadoņa mūža gadskaitļi un ie-
vietots miniatūrs viņa portrets. Tas, ka man 
pagāja pāris mēnešu grāmatu izlasīt, pārdo-
māt un prātā sakārtot, tomēr ir nieks – salī-
dzinot ar jaunās sievietes 17 Latvijā nodzīvo-
tajiem gadiem un otriem 17 pēc tam – pir-
majos septiņpadsmitos piedzīvoto un papil-
dus apgūto sevī iznēsājot un beidzot savi-
jot rakstā – saviem bērniem, tautiešiem un 
līdzcilvēkiem. Ievadā savu diždarbu autore 
raksturo: „Mans stāsts ir par identitāti, valo-
du, patriotismu, mīlestību, zaudējumiem un 

 GRĀMATAS
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kādu pirmatnēju ainavu, arī – kas ir būt jau-
nai, ideālistiskai un bezbailīgai.” (9)

No memuāra sešām „daļām”, pirmās trīs ir 
īsas, varētu teikt nodaļas, un lasītāju iepazīs-
tina ar Ritas latvisko bērnību Ņūdžersijā (Ņu-
jorkas pievārtē), vecāku un vecvecāku dzim-
teni un bēgļu gaitām, un pašas pirmajiem di-
viem izlūkapciemojumiem okupētajā tēvze-
mē. Latviskā trimdas augsnē piedzimusī un 
uzaugusī meitene tos paradoksāli pārdzīvo 
kā „atgriešanos vēl neredzētā zemē” („Re-
turn to Terra Incognita”). (103) Apjomīgās 
nākošās divas daļas – vairāk kā divas treš-
daļas grāmatas – ir Ritas Laimas īstā dzīve 
Padomju2 un pēc-Padomju Latvijā – laulība, 
ikdienas rūpes, grūtniecība, Krišjānis, mātes 
dzīve, depresija, atkopšanās, otrs dēls Jurģis, 
un beidzot – tomēr neizbēgami … laulības 
iziršana. (518) Lineāri tie ir 11 gadi (1982-
1993), taču ar visām daudzdimensionālām 
sāņus novirzēm stāsts izseko kā Ritas perso-
niskām  izjūtām, tā Latvijas atmodai, daudzu 
gadsimtu vēsturei un kultūrtelpai. Iespaidī-
gākā noteikti ir personiskā daļa – jaunās 
amerikānietes mijiedarbe ar Padomju ikdie-
nu un pašas dziļi izjusto latvietību. Krišjānī-
ša dzemdības vēl tumšajos Padomju apstāk-
ļos Rīgas 1. pilsētas slimnīcā aptver vairākas 
aizraujošas lappuses. Viss tomēr beidzas labi, 
un slimnīcas šokējošo netīrību kontrastē cī-
ruļu atgriešanās Latvijas pavasara zilajās de-
besīs. (346)

Grāmatai ir nedaudz tehnisku trūkumu – 
druka maza, grāmata vāji iesieta, vietumis 
krīt ārā pa lapai, ilustrācijas pelēkas, vairums 
pārlieku miniatūras – grūti izpētāmas. Pār-
bagātais sekundāro avotu materiāls reizēm 
aizēno dziļi personisko, svarīgāko. Bet šī grā-
mata ir svarīga, un minētās iebildes to ne-
mazina. Nezinu citu Ritas Laimas paaudzes 
latvieti, kas jau 1982. gadā ar pilnu atdevi 
būtu pārcēlies no savas rietumu dzimtenes 
dzīvot Padomju Latvijā – apprecēties, strā-
dāt, dzemdēt bērnus, dzīvot …  Tas ir vairāk 
nekā viņas latviskie vecāki un vecvecāki va-
rēja cerēt, meitene bija viņu un sava krust-
tēva – lielā dzelzsgriezēja dzejnieka Gunara 
Saliņa – sirds lolojums, viņu dāvana latviešu 
tautai un mūžīgajai Latvijai. Ņujorkas un Ņū-
džersijas latviešu bohēmu, ko veidoja ievēro-
jami trimdas literāti un mākslinieki un kurā 

2 Rakstu to ar lielo „P” – jo nav jau runa par kaut kādām 
„padomēm”, bet valsti sauktu „Padomju Savienība”.

uzauga un ieauga mazā Rita – viņa sirsnīgi 
apraksta grāmatas 1. daļā.

Atmoda un Latvijas neatkarības atgūšana 
Ritas personīgo un ģimenes dzīvi skar pret-
runīgi. Andri šie procesi aizrauj – kā patrio-
tu, fotogrāfu, jaunā dumpīgā žurnāla Avots 
līdzstrādnieku. 1987. gads ir kritisks. Pava-
sarī Rita vēl jūtas kā cīrulis (391), bet reizē ar 
Avota un Latvijas atmodas rītausmu iegrimst 
depresijā: „Kamēr Avots aizrāva manu vīru, 
es plandījos perifērijā, pilna laika māte mē-
ģinādama balansēt bērna audzināšanu ar 
gadījuma rakstu darbiem, dzīvojot Zolitū-
dē, Padomju stila priekšpilsētā – solitūdē. 
Es biju ārpusniece. [..] Cīnījos ar pašapziņas 
trūkumu. Apzinājos, cik grūti piederēt divām 
kultūrām.” (399) Augusta beigās uznāk krī-
ze un saprotoša latviešu ārste dod padomu: 
aizbrauc mājās uz Ameriku. Rita ar Krišjā-
ni aizlido uz Ņudžersiju, un ziemā tur viņus 
apciemo arī Andris. Rita atgūst līdzsvaru un 
1988. gada martā visi trīs caur Vāciju un Poli-
ju atgriežas Latvijā. „Mājas bija, kur sirds, un 
tas bija Latvijā.” (407) Nākošos četrus Latvi-
jai tik dramatiskos gadus autore apraksta un 
komentē ne gluži kā dziesmotās revolūcijas 
dalībniece. Viņa ir kļuvusi māte un mājsaim-
niece, un seko lielajiem notikumiem caur te-
levīziju un citu aprakstiem. Šo nodaļu saturs 
lielā mērā atsaucas uz sekundāriem avotiem 
presē, publikācijās un internetā, un ir mazāk 
saistošas nekā Ritas pašas pārdzīvojumu ap-
raksti. 1988. gada 11. novembrī viņa ar Kriš-
jāni tomēr ir klāt, kad rakstnieks Alberts Bels 
Rīgas pils tornī pirmo reizi 48 gados uzvelk 
Latvija karogu. (455) Tautas frontes dibinā-
šanas kongress (1988.X), Baltijas ķēde (1989.
VIII) un 1990. g.  4. maija Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanas deklarācija, turpretim, pie-
minēti samērā konspektīvi, bez iesaistīšanās. 
Novembrī piedzimst Jurģis (šoreiz daudz jau-
kākajā Smiltenes slimnīcā), un barikāžu laikā 
(1991.I) Ritai Pārdaugavā televizora priekšā 
pilnas rokas ar jaundzimušo Jurģīti un 6 ga-
dus veco Krišjāni, tomēr šo vēsturisko drāmu 
autore apraksta izsmeļošā 8 lappušu esejā. 
(496-504)

Latvijas un Ritas likteņi diemžēl turpina attīs-
tīties pretējos virzienos – „Latvija bija brīva, 
bet mans prieks bija izplēnējis.” 1993. gadā 
izbeidzas viņas laulība. (517-521)
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6. daļa ir īsa – 14 lappusēs autore pārskrien 
nākošajiem sešiem savas dzīves gadiem jau-
najā Latvijas brīvvalstī. Viņa ir asistente ANO 
pārstāvniecībā, grāmatu ilustratore, dzejnie-
ce, tulkotāja, žurnāliste. Gandarījumu dod 
raksti angļu valodas avīzei Baltic Observer 
(vēlāk Baltic Times), un vairākus gadus ilg-
stoša laimīga draudzība ar sveštautieti Kor-
nēliju – tomēr bez perspektīvas. 1999. gadā 
Rita ar Krišjāni un Jurģi atriežas Amerikā. 
13. marta Sestdiena par to publicē interviju 
ar virsrakstu – „Nogurusi no Latvijas”.3 Rita 
skaidro: „…man gribas atsvaidzināt sevi, un 
es ceru, ka jaunā vide būs stimuls arī bēr-
niem, it sevišķi vecākajam dēlam Krišjānim. 
[..] Tas ciniskais gars, kas valda sabiedrībā 
un kas arī mani reizēm nospiež, ir atstājis uz 
viņu iespaidu. Man liekas, ka tie ideāli, ar kā-
diem es atbraucu uz Latviju, nav mana ve-
cākā dēla ideāli. Viņam ir vēlēšanās redzēt 
pasauli, un es domāju, ka ir veselīgi salīdzi-
nāt, pārbaudīt savu identitāti. Es gribu, lai 
viņi redz to vidi, kurā es uzaugu, varbūt tad 
labāk sapratīs manas vērtības.”

Sava diždarba noslēgumā autore uz to lai-
ku atskatās jau cerīgāk: „17 gadus biju dzī-
vojusi savu dzīvi pilskalnā, kam vārds Latvija. 
Bet nu mans skats bija ieurbies noslēpumai-
nā tumšā caurumā, kas vilināja mani iekšā. 
Es klupu, maldījos un beidzot izstreipuļoju 
cauri garam un tumšam tunelim, kas mani 
izveda atpakaļ indiāņu zemē. Tagad – nonā-
kusi pie sava stāsta beigām – es ilgojos atkal 
atrast ceļu atpakaļ uz šo pilskalnu. Latvija ir 
teiksma tikpat daudz kā īstenība.” (534) Vē-
rienīgā vairāk nekā 15 priekšlasījumu un dis-
kusiju turneja sakarā ar grāmatas iznākšanu 

– krustām šķērsām pa Latvijas bibliotēkām – 
ļauj cerēt, ka taka uz teiksmaino pilskalnu ir 
atrasta.4

Juris Šlesers

Dr. med. Juris Šlesers ir JG redakcijas 
loceklis.

3 5.-6. lpp., autore Solvita Smiļģe, Jāņa Bula fotogrāfijas.
4 <http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php/centrl-
bibliotka/paskumi/2069-asv-latviete-rita-laima-prezentes-
jauno-gramatu-ciruli-un-dumpinieki>

NEVIENS NEGRIBĒJA 
ATSTĀT KURZEMI
Jānis Sudrabiņš, Pēdējās dienas Kurzemē. 
– Zvaigzne ABC, 2017, 128 lpp.

2017. gada pavasarī Latvijas grāmatnīcu 
plauktos parādījās neliela formāta grāmati-
ņa, kas, iespējams, saistīja ne viena vien la-
sītāja uzmanību. Runa ir par latviešu žurnā-
lista un leģionāra Jāņa Vestfāla-Sudrabiņa 
(1912-1999) noveļu krājumu Pēdējās dienas 
Kurzemē. Tajā iekļautajās novelēs autors vēs-
tījis par Latviešu leģiona varonīgajām cīņām 
pret Sarkano armiju „Kurzemes cietoksnī”, 
trimdinieku dzīvi un vēl citiem tematiem. Jā-
piebilst, ka gluži svešs latviešu lasītājam šis 
darbs gan nebūs, jo tā pirmizdevums bija 
1969. gadā Tilta apgādā Mineapolē, ASV. 

Krājuma nosaukums vedina domāt, ka auto-
ra uzmanības centrā nokļuvuši briesmīgākie 
20. gadsimta notikumi – pasaules karš, kas 
izpostīja daudzu valstu, kā arī neskaitāmu 
dzimtu un, protams, individuālu cilvēku lik-
teņus. Izlasot Induļa Zvirgzdiņa priekšvārdu, 
nojaušams, ka autors droši vien atainos arī 
pats savu dzīves pieredzi, kas gūta kara lai-
kā, cīnoties leģiona rindās. Nojauta nepieviļ 

– jau pirmajā novelē, kam dots tāds pats virs-
raksts kā grāmatai, autors vēstī par vēsturis-
kiem notikumiem, kā arī atklāj pats savu pie-
redzi. Lasot šīs rindas, var tikai brīnīties par 
fenomenu, kas nosaukts par „Kurzemes kat-
lu” jeb „Kurzemes cietoksni”. Neizskaidro-
jams spēks un, iespējams, pat Tā Kunga lab-
vēlība sargā šo Latvijas novadu no iznīcības, 
ko it visur „sēj” Sarkanā armija. Starp citu, 
pārliecību, ka cilvēka likteni nosaka augstāks 
spēks, J. Sudrabiņš atklāj arī citās krājuma 
novelēs. 

Varonība un vārdos neizsakāma mīlestī-
ba pret dzimteni – tie, pēc autora pārliecī-
bas, bija galvenie iemesli, kādēļ radās „Kur-
zemes cietoksnis”, kas neizsakāmi kaitinājis 
Josifu Staļinu. „Es nezinu kādēļ, bet neviens 
no mums negrib atstāt Kurzemi. Tas nav vār-
dos pasakāms, kas mūs sasējis ar šo zemes 
stūri, un pat ļoti smagi ievainotie cenšas tē-
lot vēl stiprus.” (25. lpp.) Nedēļām ilgi at-
rasties nāvei tik tuvu, spēt izturēt apjausmu, 
ka nākamā stunda, minūte vai pat sekunde 
var būt pēdējā – tādas bija likmes par Kurze-
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mes noturēšanu. Leģionāriem, īstiem savas 
valsts patriotiem, tas bija pa spēkam, jo Lat-
vija tiem neizsakāmi mīļa. Šī noskaņa spilgti 
atbalsojas arī novelē Ziemsvētku laiks: „Bet 
kauja, kas pašreiz plosās, ir kauja par pēdē-
jo Latvijas zemes stūri – Kurzemi. Pēdējo!” 
(107. lpp.)

Ne visas 14 noveles veltītas vēsturiskas ie-
virzes tematikai. Novelē Pēdējais gājiens, kā 
darbība norisinās pēckara Rīgā, ieskanas 
citi motīvi. J. Sudrabiņš mēģina attēlot dzī-
vi okupētajā Latvijā, norādot, ka arī staļinis-
ma laikā (precīzāk, pēckara gados) likmes ir 
augstas un daudzi „krīt nežēlastībā”. Filozo-
fiskas pārdomas izskan novelē „Krusts debe-
sīs”, kas uzskatāma par vienu no labākajām 
krājumā.

Rezumējot, secināms, ka noveļu krājums Pē-
dējās dienas Kurzemē būs saistoša lasāmvie-
la vienam vai pāris vakariem. Vēsturiskus no-
tikumus dažkārt izdodas labāk izprast, nevis 
lasot zinātniskus sacerējumus vai grāmatas, 
bet gan aculiecinieku atmiņu stāstus. Tieši 
tāds, paša pieredzē pamatots, ir arī J. Sud-
rabiņa vēstījums. Uzteicams ir viņa stāstnie-
ka talants, spēja ieintriģēt lasītājus, taču vai-
rākkārt iespējams konstatēt, ka autors noti-
kumus pārāk dramatizējis. Šis pēdējais seci-
nājums gan nav attiecināms uz novelēm par 

„Kurzemes cietoksni”.

Recenzijas pirmpublicējums Lejaskurzemes 
reģionālā laikraksta Kursas Laiks 2017. gada 3. 
augusta numurā.

Lāsma Gaitniece

LABIRINTS  
AR NOSAUKUMU  
„90. GADI”
Arno Jundze, Sarkanais dzīvsudrabs. – R.: 
SIA Dienas Grāmata, 2017., 480 lpp. 

Lasītāju iecienītajā vēsturisko romānu sēri-
jā „Mēs. Latvija XX gadsimts” izdots jauns 
darbs, turklāt gandrīz piecsimt lappušu ap-
jomā. Runa ir par rakstnieka Arno Jundzes 
romānu Sarkanais dzīvsudrabs, kas ietver vēl 
pavisam nesenu, taču ļoti interesantu, da-
žādiem notikumiem pārsātinātu laika pos-
mu no 1989. gada 31. decembra pēdējām 
minūtēm līdz 1999. gada 31. decembrim. 
Tā bija desmitgade, kas sākās ar lielām gai-
dām un milzu sajūsmu par atjaunoto val-
sti, taču ne vienam vien noslēdzās ar tikpat 
lielu vilšanos un cerību sabrukumu. Tas bija 
laiks, kuru daudzi lasītāji vēl ļoti labi atce-
ras un par kuru ikvienam ir savs stingrs vie-
doklis. Ja veiktu eksperimentu un vairākus šo 
laiku piedzīvojušo cilvēku viedokļus salīdzi-
nātu, iespējams, ka svārstības būs gradācijā, 
sākot ar ļoti pozitīvu līdz absolūtam nonieci-
nājumam, pat noliegumam. Savukārt ieska-
toties Arno Jundzes radošajā biogrāfijā, kon-
statējams, ka autoram 90. gadi šķituši īpaši 
saistoši – tos viņš centies attēlot vairākos sa-
vos darbos, piemēram, Gardo vistiņu nedē-
ļa (2012), daļēji arī Putekļi smilšu pulkstenī 
(2014). 

Romāna sākumdaļā rakstnieks precīzi iezī-
mējis, pat definējis laikposmu, par kuru plā-
nojis rakstīt: „Neviens visā Latvijā tā īsti nav 
bijis gatavs, ka ilgi gaidītā brīvība nokritīs tik 
ātri un pati no sevis; tā, kā tas notika pērn 
augusta beigās, kad vecie laiki pēkšņi aizplū-
da kā ledus vižņi pavasarī. Padomju Savie-
nība sabruka, Rietumvalstis vienā balsī atzi-
na Latviju, kaut pirms tam gadiem ilgi par 
Baltijas likteni neviens īpaši nerūpējās” (119. 
lpp.). Hronoloģijas principam autors palicis 
uzticīgs arī visa romāna garumā – katra no 
desmit nodaļām veltīta vienam gadam, sā-
kot ar 1990. un beidzot ar 1999.

Kaut arī Arno Jundze izdevuma pēcvārdā ie-
saka romānu neuztvert kā vēstures mācību 
grāmatu, jāatzīstas, ka, to lasot (īpaši pievēr-
šot uzmanību nodaļu ievadvārdiem), atmiņā 
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gluži neviļus tiek atsaukti daudzi no to laiku 
notikumiem, no kā lielu daļu jau ir pagūts 
aizmirst. Rakstnieks paralēli savam stāstīju-
mam, kas padevies tik aizraujošs, ka biezo 
romānu ar lielu interesi var izlasīt pāris va-
karos vai naktīs, mums atgādina – cilvēkus 
veido laiks un apstākļi. Tas, kādi mēs esam 
šodien, kā rīkojamies un ko izvēlamies, lie-
lā mērā atkarīgs no notikumiem vakar. Pa-
gājušā gadsimta 90. gadi bija skarbi, tā bija 
īsta izdzīvošanas skola lielākajai daļai cilvē-
ku. Kā tālāk dzīvot? Kā būt? Tas ir jautājums, 
uz kuru atbildi meklējis arī pats rakstnieks: 

„Skaidrs, ka tagad taisnīgums jāatjauno. Dag-
nija tikai nesaprot, kāpēc tas jāatjauno, no-
darot jaunu netaisnīgumu” (165. lpp.). Ro-
mānā atrodami gan tādi personāži, kam, par 
spīti visam, tas izdodas un dzīvē viss nokār-
tojas veiksmīgi (jaunā daktere Žanete, Breša 
zemnieks Nikolajs Miškins, viņa dzīvesbiedre 
Dagnija), gan arī tādi, kuri ar 90. gadu mes-
tajiem izaicinājumiem netiek galā (jaunais, 
perspektīvais čekists Renārs Zivtiņš). 

Kaut arī 90. gadi ir laiks, kad biedri kļūst par 
kungiem, tomēr ir lietas, kas, rakstnieka ie-
skatā, nav mainījušās un tik drīz arī nemai-
nīsies. Viena no tām – Valsts drošības komi-
tejas aģentu tīkls un šo darboņu saistība ar 
Latvijas politiskajiem notikumiem. „Tad jau 
sanāk, arī mēs nekad nekļūsim bijušie? Ne-
raugoties uz to, ka PSRS sabrukusi un tagad 
dzīvojam citā valstī. [..] Būt čekistam – tā ir 
sava karma!” (133. lpp.). Čekas ietekmei vēl 
90. gados Arno Jundze savā darbā atvēlējis 
lielu nozīmi, mēģinādams meklēt izskaidro-
jumu vairākām mūsdienu sabiedrībā novē-
rojamām, it kā neloģiskām parādībām. Daž-
kārt lasīšanas procesā gan piezogas doma, 
ka tik neizmērojami liela šī ietekme tomēr 
nevarētu būt, jo tādā gadījumā nebūtu iz-
gāzies, piemēram, t.s. augusta pučs. Rakst-
nieks arī precīzi un ticami spējis atspoguļot, 
kāpēc vēl aizvien nav izdevies atvērt t.s. če-
kas maisus un uzzināt patiesību. Kaut niecī-
gu daļu patiesības... 

Romānā Sarkanais dzīvsudrabs ir ļoti plaša 
tēlu galerija. Arno Jundze gluži kā pa labi-
rintu izved lasītāju cauri daudzu, turklāt tik 
atšķirīgu personāžu dzīvesstāstiem. Ir veiklie 
puiši, kuri, apjautuši brīvības garšu, cenšas 
izsisties un „uz sitiena” tikt pie turības, lēti 
iegādājoties preces un dārgi tās pārdodot. 
Padomju laikā par manipulācijām, ko dēvēja 
par spekulāciju, draudēja reāls cietumsods, 
taču 90. gados šāda veida biznesmeņi kļu-
vuši par cienījamiem cilvēkiem, jo veiksmīgi 
pratuši iekārtoties. Romānā tāds ir Laimonis, 
taču vēstījumā par viņu nav jaušama autora 
nepatika, vien norāde, ka vienas dienas biz-
nesam tikpat ātri, cik tas sācies, pienāks li-
kumsakarīgas beigas. 

Darbā konstatējama arī mistiskā klātbūtne, 
kas robežojas ar pasakas elementu izman-
tošanu. Ar vārdiem „mistisks liktenis” varētu 
raksturot Žanetes vīriešus: Artūru, kurš Jaun-
gada naktī piepeši pazūd bez vēsts un pēc 
daudziem gadiem gluži kails uzrodas netā-
lu no Brīvības pieminekļa ASV prezidenta 
Bila Klintona vizītes laikā. Lasītājs šo mīklu tā 
līdz galam nespēj uzminēt, tāpēc atliek vien 
rakstnieka skaidrojums romāna pēcvārdā, ka 
Cibiņus (domāts – labos puišus) nav iespē-
jams iznīcināt. Reālajā dzīvē gan diemžēl tik 
bieži var vērot ko citu. Savdabīga izvēršas arī 
Žanetes saskarsme, precīzāk, vienas nakts 
sakars ar jauno puisi Māri. Šī epizode gan 
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šķiet krietni vien ticamāka par Artūra bez-
vēsts pazušanu, taču kas mīklains slēpjas arī 
tajā. Var jau būt, ka tā ir Žanetes un tikai vi-
ņas izvēle savu dēlu audzināt vienai, bez vī-
rieša, jo šādi, kā izrādās, ir krietni vien vieg-
lāk un nesāpīgāk.

Īpatnējs personāžs romānā ir vecais nūģis 
(kā sākotnēji varētu šķist) Arhivārs. Iespē-
jams, tieši totālā izgāšanās personīgajā dzī-
vē viņu pievērsusi Ozoliņu dzimtas ciltsko-
ka izpētei, kas atklāj pašam un arī lasītājam 
daudz pārsteidzoša. Lielai daļai cilvēku kād-
reiz dzīvē pienāk brīdis, kad savas identitātes 
jeb sakņu apzināšanās kļūst ļoti svarīga. Ar-
hivāra gadījumā par dzimtu ir tapis milzu pē-
tījums ar pārsteidzošo secinājumu, ka latvie-
šu asiņu šīs dzimtas piederīgajos nav gandrīz 
nemaz. Labdabīgi pasmaidīt liek Arhivāra at-
radums saistībā ar Rautenfeldiem, precīzāk, 
jauno vīrieti, kurš nošāvis savu ārstu. Šķiet, 
minētais stāsts ir īpaši iecienīts, jo medicīnas 
vēstures profesora Arņa Vīksnas apjomīga-
jā darbā „Hercoga kurpes sudraba sprādze” 
(R.: Medicīnas apgāds), kas arī izdots 2017. 
gadā, atrodama nodaļa ar nosaukumu „Pa-
cients nošauj ārstu” par nelaimes gadījumu, 
kad barons Heinrihs Bērenss fon Rautenfelds 
1912. gada 2. oktobrī nošāvis savu ārstu psi-
hiatru Maksi Šēnfeldu.

Arno Jundzes apjomīgā grāmata Sarkanais 
dzīvsudrabs krietni atšķiras no citiem romā-
nu sērijā „Mēs. Latvija XX gadsimts” izdota-
jiem darbiem. Par pagājušā gadsimta 90. ga-
diem uzdrošinās rakstīt vien pavisam nedau-
dzi. Iespējams, tas tāpēc, ka šis laika posms 
vēl samērā nesens, līdz ar to nav aizdziedē-
tas visas rētas. Arno Jundze to ir spējis, tur-
klāt ļoti sekmīgi un lasītājam saistoši.

Lāsma Gaitniece

Lāsma Gaitniece

VIEDOKLIS
MĒĢINĀJUMS UN NEVEIKSME 
JEB ADVOKĀTA ANDRA GRŪTUPA 
PIENESUMS LATVIEŠU LITERATŪRĀ 

Viens no žanriem, kas latviešu literatūrā pār-
stāvēts samērā nedaudz, ir dokumentālā 
proza. Var mēģināt uz rokas pirkstiem izskai-
tīt autorus, kuri šai žanrā ir rakstījuši, bet sa-
nāks pavisam maz. Nez kāpēc vispirms prātā 
nāk rakstnieks un advokāts Miermīlis Steiga 
(īstajā vārdā: Iļja Frīdmanis, 1927), tad Egils 
Lukjanskis (1937-2008) un Andris Kolbergs 
(1938). Ar piebildi, ka visi nupat minētie ir 
tipiski detektīvu rakstnieki, kuriem attiecīga-
jās aprindās bija savi informācijas avoti, bet 
dokumentālajai prozai ar šo autoru darbiem 
ir maz kopīga. Par sabiedrības padibenēm 
padomju laikos vēl rakstījis arī Andrejs Dripe 
(1929-2013), taču arī viņu grūti nosaukt par 
dokumentālās prozas autoru. 

Attīstot savu domu par latviešu dokumentā-
lo prozu, Ieva Kolmane raksta: „Droši vien 
nav jābrīnās, ka Latvijā, kur profesionālo 
un akadēmisko jomu popularizētāji un arī 
detektīvžanra kopēji saskaitāmi uz vienas 
rokas pirkstiem, viens kā koks ir arī Andris 
Grūtups”1. 

Stop, stop – zvērināts advokāts Andris Grū-
tups (1949-2014)! Savdabīgs, nereti pat iz-
aicinošs īpatnis ar vēlmi pierādīt savas spē-
jas ne tikai tiesas zālē un Latvijas 2. brīv-
valsts likumu izstrādē, bet arī literatūrā. Ticis 
uzņemts pat Latvijas Rakstnieku savienībā 
(LRS). Aptuveni tā varētu izskatīties šī kun-
ga vizītkarte. 

Viens gan ir skaidrs: latviešu literatūrā doku-
mentālās prozas paraugu vēl aizvien ir ne-
daudz, līdz ar to A. Grūtupa devums, no kā 
īpaši izceļami romāni Ešafots, Observators 
un Maniaks, ir pelnījis ievērību. 

Advokāts par rakstnieku

„Latviešu literatūrai trūkst elegances,” tā 

1 Kolmane, I. „Akcentu licējs“. – Karogs, 2008., Nr. 
12., 15.-21. lpp. (citāts no 15. lpp.)
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žurnālistam Gintam Grūbem2 kādā intervijā 
atzinis A. Grūtups. Ņemot vērā kaut vai lat-
viešu literatūras hronoloģisko vecumu, salī-
dzinot ar vācu, krievu vai franču literatūru, 
advokātam zināmā mērā ir taisnība. Ar pie-
bildi, ka tas vairāk ir lasītāja estētiskās gau-
mes, nevis literatūras jautājums. 

Tikpat spilgts, kā viņa izteikumi masu me-
dijos, bija arī A. Grūtups pats. Rakstniecībā 
advokāts sevi pieteica pamanāmi, pat spil gti. 
Kopumā sarakstījis desmit grāmatu – pie-
cas no tām veltītas praktiskajai jurispruden-
cei (civillikuma komentāri utt.), bet pārējās 

– Tiesāšanās kā māksla (2001., darbs izdots 
divās grāmatās; atkārtoti – 2007. gadā), Bei-
lisāde (2005), Ešafots (2007), Observators 
(2009), Maniaks (2010) – visplašākajam lasī-
tāju lokam. Jau ar pirmo iznākušo grāmatu, 
kas bija paredzēta plašākai auditorijai, advo-
kāts guva plašu lasītāju interesi. Visus piecus 
iepriekš nosauktos darbus ļaudis pirka tik 
labi, ka Latvijas jauniznākušo grāmatu topos 
tie tika ierindoti pirmajā vietā. 

Misijas apziņa?

A. Grūtupa literāro darbu sižeta pamatā 
ir konkrēta krimināllieta, ko autors saisto-
ši pratis piedāvāt lasītājiem. Literatūrzināt-
nieks Viesturs Vecgrāvis viņa dokumentālās 
prozas darbus raksturojis šādi: „[..] Grūtups 
konkrētus vēsturiskus tiesu procesus atai-
no uzskatāmi detalizēti, apzināti liekot kon-
frontēties dažādiem viedokļiem un situāci-
jām, vedinot lasītājus kļūt par gandrīz vai 
tiešiem procesu vērotājiem, tādējādi rosi-
not arī viņu personiskās attieksmes tapšanu 
pret tiem vai citiem pagātnes notikumiem”3. 
A. Grūtupu kā rakstnieku galvenokārt inte-
resējušas skandalozas krimināllietas un tiesu 
prāvas, kas savā laikā šokēja sabiedrību (Eša-
fots, Maniaks). Izņēmums šajā ziņā ir vienīgi 
darbs Observators.

Kāds bija iemesls A. Grūtupa izvēlei pievēr-
sties daiļliteratūras rakstīšanai? Kādā intervi-
jā viņš atklājis: „Droši vien manā rakstniecībā 
ir arī kāds procents misijas, jo mums tādas 
literatūras faktiski nav bijis. Domāju, man ir 

2 Ginta Grūbes intervija ar Andri Grūtupu 2006. 
gada 9. aprīlī Latvijas Televīzijas 1. programmas 
raidījumā „Vakara intervija”.
3 Viestura Vecgrāvja ievadvārdi A. Grūtupa 
grāmatai Tiesāšanās kā māksla I – Rīga: Jaunā 
Daugava, 2007. – 5. lpp.

zināms morāls pienākums pastāstīt par šīm 
vēsturiskajām prāvām, kuras lielā mērā rak-
sturo noteiktu laikmetu. Vai tā ir aizraujoša 
daiļliteratūra? Es to definēju vienkāršāk – kā 
dokumentāli vēsturisku lasāmvielu”.4 Varētu 
pieļaut arī hipotēzi, ka pievērsties rakstnie-
cībai motivējusi vēlme dalīties ar informāci-
ju, kas pirms konkrētās grāmatas izdošanas 
bijusi pieejama stipri ierobežotam cilvēku 
lokam. Pēc publikācijas autores ieskata, lie-
lāks ticamības koeficients gan ir citai A. Grū-
tupa paustajai atziņai: „Padomju laikā uz-
rakstīju disertāciju, bet tā palika neaizstāvē-
ta. Pārlasīju un nolēmu to pasniegt pavisam 
citā plāksnē. Disertācija bija par pierādījumu 
teoriju, bet šajā grāmatā (runa ir par „Tiesā-
šanās kā māksla” – L.G.) esmu pakāpies par 
vienu pakāpienu augstāk – līdz argumentā-
cijas teorijai. Bet iepriekšējās grāmatas bija 
par Civillikumu, tiesu praksi un īpašumu re-
formu privatizācijas procesā”.5

No vēstures mācīties negrib

Katra no piecām A. Grūtupa grāmatām ir kā 
vienas tieslietu vēstures lappuses izgaismo-
jums; konkrētas lietas, piemēram, dzimtenes 
nodevēja Andrieva Niedras vai vācu bruņo-
to spēku augstāko virsnieku tiesāšanas pro-
cedūras detalizēts izklāsts ar skaidrojumiem, 
kur autors nav slēpis arī savu pozīciju, sim-
pātijas vai antipātijas6. Lielam lasītāju lokam 
pirms A. Grūtupa grāmatas izlasīšanas pat 
nebija zināms, ka kaut kas tāds vispār ir no-
ticis, turklāt daudzi pat nezina, kā realitātē 
noris tiesas prāva. Piemēram, ir zināms, ka 
publiskus nāvessodus izpildīja viduslaikos, 
bet, izrādās, ne tikai tad. Rīgā pēdējā reize, 
kad publiski izpildīja nāvessodu, bija 1946. 
gada 3. februāris7. Šo faktu lieliski papildina 
autora atziņa: „No vēstures jau neviens neko 
nemācās. Ja no vēstures kāds mācītos, mēs 
laikam dzīvotu komunismā”8.

4 Lansdorfa, S. „Advokāta ešafots“. – Patiesā Dzīve, 
2007., Nr. 23., 6.-12. lpp. (citāts no 11. lpp.)
5 „Grāmata par tiesāšanos“. – Ieva, 2001., Nr. 20 
(188). – 7. lpp.
6 Grūtups, A. Tiesāšanās kā māksla I. – Rīga: Jaunā 
Daugava, 2007. – 360 lpp.
7 Grūtups, A. Ešafots. – Rīga: Atēna, 2007. – 261 
lpp.
8 Kolmane, I. „Akcentu licējs“. – Karogs, 2008., Nr. 
12., 15.-21. lpp. (citāts no 16. lpp.)
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Disidents un seksuālais maniaks

Rakstā plašāk tiks apskatīti divi A. Grūtu-
pa dokumentālās prozas darbi Observators 
(2009) un Maniaks (2010). Pirmā no minē-
tajām grāmatām veltīta latviešu mākslinieku 
dzimtas atvases – disidenta Jurģa Skumes – 
tiesāšanai 1977. gadā. Intriga slēpjas kaut 
vai apstāklī, ka daļa no procesā iesaistītajām 
personām šo gadījumu itin labi atceras vēl 
aizvien. Savukārt otra grāmata ir par vienu 
no skandalozākajām krimināllietām Latvijas 
tiesu sistēmas vēsturē: par seksuālā maniaka 
un slepkavas Staņislava Rogaļova, kurš laikā 
no 1980. līdz 1982. gadam veica 22 uzbru-
kumus sievietēm, 11 gadījumos upurus no-
galinot, apsūdzību un tiesas prāvu. Tas bija 
gadījums, kas šokēja ne tikai Latvijas iedzī-
votājus, bet cilvēkus visā Padomju Savienībā. 
Gadījums, par ko runāja visdažādākajās ap-
rindās un kuru mūsu valstī nespēj aizmirst 
arī pēc trīsdesmit un vēl vairāk gadiem. 

Vispirms nedaudz par abu grāmatu virsrak-
stiem. Kā vienai, tā otrai autors izvēlējies 
precīzu, lakonisku darba galvenā varoņa ap-
zīmējumu, izmantojot klasisko valodu termi-
nus. Mākslinieks Jurģis Skulme savas slepe-
nās vēstules parakstīja ar pseidonīmu „Ob-
servators”, kas ir latīņu cilmes vārds ar no-
zīmi „novērotājs”. A. Grūtups grāmatas no-
saukumam izvēlējies J. Skulmes pseidonī-
mu, kas precīzi raksturo galveno varoni: viņš, 
mākslinieks, ir tas, kurš novēro un savus no-
vērojumus fiksē vēstulēs. Tādu pašu princi-
pu A. Grūtups ievērojis, izvēloties arī savas 
pēdējās grāmatas nosaukumu. „Maniaks” ir 
sengrieķu cilmes vārds, kas nozīmē – „cilvēks 
ar spilgti izteiktām patoloģiskām tieksmēm, 
piem., nogalināt noteiktus cilvēkus”9. 

Ar mērķi ieintriģēt lasītāju autors vairākiem 
darbiem devis arī īsus, taču leksiskās nozī-
mes ziņā pietiekami ietilpīgus apakšvirsrak-
stus. Grāmatas Observators apakšvirsraksts 
ir Par mākslinieka Jurģa Skulmes tiesāšanu. 

Tikpat lakoniski kā grāmatu nosaukumi ir arī 
šo darbu apakšnodaļu virsraksti, piemēram, 
darba Maniaks apakšnodaļām doti virsraksti 

„Bailes”, „Monstrs”, „Atmaksa”. 

9 Latīņu-latviešu vārdnīca. – Latvijas Valsts 
izdevniecība Rīgā. – 1955.

Stāstnieka un vērtētāja lomā

Analizējot A. Grūtupa stāstnieka talantu, jā-
ņem vērā, ka abu darbu tapšanas gaitā viņš 
galvenokārt izmantojis pirmavotus: krimi-
nāllietu materiālus un citus dokumentus, arī 
liecinieku sniegtās liecības. Krimināllietas, 
tāpat arī civillietas izklāsts parasti ir samē-
rā neinteresants, vienmuļš faktu atstāsts un 
tajā nav nekā detektīvromāna sižetam līdzī-
ga. Lai lasītāju ieinteresētu, autors arhīvos 
pieejamo informāciju par krimināllietu ap-
strādājis, gan atklājot pats savu nostāju, gan 
veidojot saistošus, nereti spraigus dialogus. 
Darbā Observators savu subjektīvo viedok-
li A. Grūtups paudis samērā nedaudz, savu-
kārt darbā Maniaks gluži pretēji – ar perso-
nīgo pārdomu izklāstu ir tā aizrāvies, ka tas 
uzskatāms par lielu pārspīlējumu. Lasot grā-
matu Maniaks, ir viegli konstatēt, kuru varo-
ņu pusē ir autora simpātijas, turklāt šis kon-
statējums lasītāju var pārsteigt vai pat šokēt. 

Izbrīnu raisa A. Grūtupa epitetu izvēle savu 
varoņu raksturošanai, kas no ētikas viedokļa 
ir diskutabla. Spilgts piemērs augstāk minē-
tajam rodams grāmatā Maniaks: „Tieši pirms 
pusgadsimta Latvijā tiesāja Ansi Kaupēnu. 
Slepkavu un laupītāju. Arī toreiz atklājās zili 
brīnumi. Vesels birums kļūdu… [..] Abi sla-
venākie Latvijas noziedznieki (izcēlums mans 

– L.G.) Kaupēns un Rogaļovs – reizē atšķirī-
gi, bet tomēr līdzīgi cilvēki. Abiem piemita 
nekaunība, pārgalvība un aukstasinība. Gan 
Kaupēns, gan Rogaļovs ļoti manīgi, slīpēti 
un veikli. Pazina cilvēkus un viņu vājības”.10 
Noziedznieka Anša Kaupēna gaitas autors 
iztirzājis arī grāmatā Tiesāšanās kā māk-
sla; darbā Maniaks viņš pieminēts vien pa-
visam nedaudz. Savādi, ka A. Grūtups di-
vus noziedzniekus, kas sabiedrībai nodarī-
juši daudz pārestību un gadiem to turējuši 
bailēs, varējis raksturot, izmantojot epitetu 

„slavens”. Līdzīgi ir darbā Observators, kur 
autors raksturojis bijušos prokuratūras kolē-
ģus, taču šeit tik cildinošu epitetu neatrast. 
Prokuratūras izmeklēšanas pārvaldes priekš-
nieka vietniece Rita Aksenoka viņam ir „īsts 
padomju veiksmes stāsts” un „nedod Dievs – 
nokļūt viņas nagos”, izmeklētāja Dzintra Lū-
kina ir „baigais urbis” un kādas nepilnības 
piemīt pat izmeklētājai Dagmārai Uščai, taču 
Jurģa Skulmes lietas izmeklētājam Guntim 

10 Grūtups, A. Maniaks. – Rīga: Atēna., 2010. – 287. 
lpp. (citāts no 176.-177. lpp.)



66

Grūtupam – tam pilns grēku saraksts. Izta-
pīgs, atriebīgs, veiksmīgs „koļītājs” * 11, ne 
pārāk gudrs lietās, kas neattiecas uz tieša-
jiem darba pienākumiem.

Stila „pērles”

A. Grūtupa izteiksmes stils uzskatāms par 
savdabīgu vēl kāda iemesla dēļ. Lasot dar-
bu Observators, nereti kaitina autora strupie, 
īsie, aprautie teikumi un bieži lietotā daudz-
punkte – galvenokārt nepamatoti. Rodas ie-
spaids, ka ne redaktors, ne korektors darba 
manuskriptā nav pamanījuši veselu birumu 
stilistikas kļūdu. Dažas no tām: „ņemt vār-
du”, „dzīves apbižota”, „aizpildīt protokolu”, 

„pie šprices tikai krievi”, „klapatot”, „sastādīt 
jautājumu listi” (jeb „voprosņiku”), „sastādīt 
izziņu”, „teksts lasās ātri un raiti”, „neštim-
mēt kopā” (no darba Observators) u.c. 

Autors regulāri izmantojis krievu valodas 
vārdus, kas, rakstīti latīņu burtiem, pievie-
nojot latviešu valodas galotnes, automātis-
ki kļūst par žargonismiem. Ja tos izmantotu, 
veidojot dialogus ar mērķi raksturot konkrē-
tā darba varoņus un viņu izteiksmes stilu, šī 
metode nebūtu peļama, taču, ja žargonismi 
bieži izmantoti paša autora tekstā, tas nav 
vērtējams pozitīvi. Līdzīgi trūkumi konstatē-
jami darbā Maniaks; arī tajā daudz žargonis-
mu, vienkāršrunas vārdu, tiešu pārnesumu 
no krievu valodas, piemēram: „Toreiz visa Rī-
gas milicija sastāvēja no krieviem”12. 

Vēl kāda nianse. Iespējams, autors darba 
rakstīšanas laikā ļoti steidzies, jo kļūdas kon-
statējamas pat abu grāmatu varoņu vārdos. 
Piemēram, viena no darba Observators mi-
nētajām personām Valda Vilīte sadaļā, kur 
publicētas fotogrāfijas, fotoparakstos vai-
rākkārt pārtapusi Valdā Vīlītē. Kas attiecas 
uz darba Maniaks galveno varoni S. Roga-
ļovu, jāprecizē, ka milicija pagājušā gadsim-
ta 80. gadu sākumā gan meklēja Rogoļovu.

Rezumējot secināms, kaut arī ir lietas, par 
kurām sabiedrībai būtu vēlams zināt, ar lite-
rāro tekstu A. Grūtups nav ticis galā un ne-
reti bijis paviršs. Par to liecina liels daudzums 
stilistisku kļūdu, skopā, nabadzīgā valoda, 

11 Grūtups, A. Observators. Par mākslinieka Jurģa 
Skulmes tiesāšanu. – Rīga: Atēna, 2009. – 200 lpp. 
(citāts no 25. un 26. lpp.)
12 Grūtups, A. Maniaks. – Rīga: Atēna., 2010. – 287. 
lpp. (citāts no 22. lpp.)

īsie, aprautie teikumi. Dīvaini, ka autors pie-
ļāvis kļūdas pat personvārdu lietojumā. Gan 
Observators, gan Maniaks drīzāk uzskatāmi 
par diviem „kases gabaliem”. A. Grūtupam 
kā juristam bija viegla piekļuve dokumen-
tiem un citiem avotiem, taču absolūti maz-
svarīga šķitusi darbu literārā kvalitāte. Abas 
grāmatas vērtējamas kā liecības par pagāju-
šo laiku, kā ieskats 20. gadsimta 70. un 80. 
gadu Latvijas kriminālistikas vēsturē, taču li-
terārajā ziņā darbi ir vāji.

* Koļīt (žargonisms no krievu val.) – pratināt uz 
atzīšanos.

Raksta autore Lāsma Gaitniece ir JG 
redakcijas locekle.

KO MĒS ESAM 
IZDARĪJUŠI?
15. maija Latvija 
AS „Latvijas Mediji”, 2017 
15. maija Latvija ir vērtīgs ieskats nozīmīgā 
Latvijas vēstures lapas pusē. Stāsts par Ul-
maņa autoritāro režīmu pēc viņa 1934. gada 
15. maija apvērsuma ir septiņu vēsturnieku 
kompilējums (alfabētiskā secībā: Ilgvars Bu-
tulis, Inesis Feldmanis, Ēriks Jēkabsons, Ineta 
Lipša, Aivars Stranga, Jānis Taurēns, Antonijs 
Zunda). Grāmata ir izdota ar Valsts kultūr-
kapitāla fonda un Valsts pētījumu program-
mas „Letonika” atbalstu. Grāmatas zinātnis-
kais redaktors ir pazīstamais LU profesors Dr. 
h. hist. Inesis Feldmanis, kurš arī sarakstījis 
priekš- un pēcvārdus. No tā varētu secināt, 
ka prof. Feldmanis ir bijis varbūt vadošais, 
vai starp vadošiem, no šiem septiņiem vēs-
turniekiem, kad grāmatas vispārējā pieeja 
tematam tika izstrādāta. Bet vai kompilēju-
mam var būt kopīga pieeja?

Ir manāms, ka visu autoru starpā nav radi-
kāli atšķirīgi uzskati par Ulmani un viņa „lai-
kiem”. Visumā Ulmaņa režīms tiek aprak-
stīts maigi kritiski, ar vēsi akadēmisku no-
stāju, bet nav kopēja sprieduma par Ulmani 
un viņa valdīšanas 6 gadiem. Grāmatai ar tik 
plaši vispusīgu titulu kā 15. maija Latvija, tas 
tomēr ir trūkums. 
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Sevišķu vilšanos rada svarīgā nodaļa par Ul-
maņa saimnieciskās politikas rezultātiem, 
kas tik bieži „tautas vēsturiskā atmiņā” ir 
tērp ti mirdzošā, gandrīz mistiskā aurā, kā 
piemēram, Melānijas Vanagas Dvēseļu Pul-
cēšanā (Jumava, 2017): 

„Jau pavisam nedaudz gados mūsu 
dzimto zemi rotāja kuplas druvas, skais-
ti augļu dārzi, krāšņi tērpi, darba prieks 
ikdienā un sarkanbaltsarkanie karogi 
svētkos…. Kārlis Ulmanis ar stingru roku 
vadīja tautu uz lieliem un labiem dar-
biem un īsā laikā arī panāca lielu aug-
šupeju (162 lpp).”

Šādam laimes stāstam saimniecības nodaļas 
autors Aivars Stranga sniedz nopietnus pret-
status: Jau pirms apvērsuma bija manāma 
atveseļošanās no pasaules ekonomiskās krī-
zes, samazinājās bezdarbs, sāka uzlaboties 
valsts finansiālais stāvoklis, sāka augt Latvi-
jas eksports. Ko tam vairāk pievienoja Ulma-
ņa valdība? Neko īpašu, spriež prof. Stranga. 
Lauksaimniecība cieta no agrākās agrārās re-
formas, kas radīja lielu skaitu sīku un tādēļ 
neprasmīgu saimniecību. Rūpniecība bija ar 
tarifiem aizsargāta, bet atkarīga no liela dau-
dzuma importējamām izejvielām, par kurām 
bija jāmaksā ar valūtu, ko deva lauksaimnie-
cības eksports. Taču eksports radīja zaudēju-
mus dēļ „dārgā” lata.  Valdība to negribēja 
devalvēt. Arī rūpniecības eksports spēja no-
pelnīt mazāk valūtas, nekā tika izdots par iz-
ejvielu importu. Izklausās bezcerīgi, bet prof. 
Strangas analīze diemžēl nenoved uz salī-
dzinājumiem, kas varētu argumentu izšķirt 

– parādīt, ka 1930. gadu beigās, pirms Otrā 
pasaules kara sākšanās, ekonomiskie rādītā-
ji bija sliktāki (vai tomēr labāki) nekā 1934. 
gada sākumā, pirms apvērsuma. Kāds bija 
individuālais iekšzemes kopprodukts, bez-
darba līmenis, eksporta-importa finansiālā 
bilance un citi rādītāji – šādi jautājumi paliek 
neatbildēti.

Novērst šādus trūkumus un izveidot vienotu 
pieeju 15. maija tēmai būtu bijis iespējams, 
ja kāds no grāmatas autoriem – pat kāds ār-
pus tiem – būtu izredzēts kā galvenais redak-
tors (ne tikai zinātniskais redaktors, kā prof. 
Feldmaņa gadījumā). Tāds redaktors būtu 
spējis no kolēģiem izvilkt vienotu beigu slē-
dzienu par Ulmaņa administrācijas darbību, 
arī vienotu „balsi”, kas tagad ir pārāk stīva, 
pārāk bieži vienkārši aprakstoša, nevis ana-

lītiska. Būtu lasītājam atvieglinājums arī, ja 
daži no nodaļu autoriem būtu lūgti ievērot 
tādas tehniskas lietas kā subtitrus un parag-
rāfus garos apcerējumos. (Vairākas nodaļas 
izceļas ar gandrīz pilnīgi nepārtrauktām la-
paspusēm, kur tad iznāk vairāki „paragrāfi” 
pāri par 5 lpp gari.)

Kā daudzos agrākos vēsturnieciskos darbos, 
arī 15. maija Latvija pievēršas Ulmaņa lēmu-
mam padoties  Padomju Savienības ultimā-
tam 1940. gada jūnijā – nepretoties Sarka-
narmijas ienākšanai Latvijā. Neizbēgami pa-
ceļas arī hipotētiskais jautājums: kā būtu re-
aģējusi demokrātiskās Latvijas Saeima un 
ievēlētā valdība, ja tās vēl būtu bijušas pie 
noteikšanas? Vai tad nebūtu bijusi vismaz 
protesta izteikšana, lai piesaistītu pasaules 
uzmanību, pilnvarojot kādu no sūtņiem rie-
tumu lielvalstīs kā valdības turpinātāju, un 
sperot līdzīgus soļus? 

Kā norāda prof. Feldmanis savā pēcvārdā, 
Ulmanis darīja daudz vairāk kā neko: „Viņš 
palika savā amatā un sadarbojās ar padom-
ju okupantiem, parakstot un izsludinot liku-
mus, kas palīdzēja iznīcināt Latvijas neatkarī-
bu. Līdz 1940. gada 21. jūlijam, iekams zau-
dēja Valsts prezidenta amatu, Ulmanis izslu-
dināja vairāk nekā 50 likumu [..] akceptējot 
Augusta Kirhenšteina vadītās ‘leļļu valdības’ 
likumdošanu. [..] Tā bija grūti aptverama po-
litiska tuvredzība.” Feldmanis citur piemin, 
ka Ulmanis „loloja kaut kādas ilūzijas par ie-
spēju saglabāt Latvijas suverenitāti ierobežo-
tā formā.” Tas varēja būt kaut kāds Mongoli-
jas variants, kurā šī valsts jau 1924. gadā iz-
veidoja vietējo komunistu vadītu Mongolijas 
Tautas republiku. Šīs cerības Feldmanis arī 
raksturo kā „grūti izprotamu politisku tuv-
redzību.”

Spriežot no notikumiem, kas sekoja, mēs va-
ram tikai piekrist šādam vērtējumam. Ja ska-
tāmies atpakaļ, mums vajadzētu tomēr mē-
ģināt arī labāk saprast un izjust tā laika ne-
noteiktību, kad draudi rēgojās no visām pu-
sēm un mazām valstīm bija grūti atrast dro-
šību, vienalga, vai kādā antantē, kādas liel-
valsts pavēnī, vai stingrā neitralitātē.

Grāmatas dokumentu pielikumos ie-
kļauti izvilkumi no ārlietu ministra Munte-
ra apkārtraksta Latvijas sūtņiem ārzemēs 
1939. gada 26. aprīlī – tātad pēc Minhe-
nes „miera” līguma un sekojošās Čehoslo-
vākijas okupācijas un valsts izdzēšanas, bet 



68

pirms 23. augusta noziedzīgā Molotova-Ri-
bentropa pakta un Otrā pasaules kara sāk-
šanos septembrī. Atcerēsimies arī, ka pirms 
šī pakta noslēgšanas PSRS vadīja sarunas ar 
Lielbritāniju un Franciju par iespējamo alian-
si pret Vāciju. Muntera spriedumi par torei-
zējo starptautisko stāvokli un iespējām lieci-
na par šī laika neprognozējamību:

„Pašreizējais stāvoklis nav vieglais. Ma-
nevrēšana starp trim kaimiņiem, kas 
savā starpā raugās viens uz otru ar ne-
uzticību, kopēja robeža ar PSRS, Vācijas 
pietuvošanās mūsu teritorijai uz ļoti nie-
cīgu distanci [resp. prasības Klaipēdas 
jautājumā], neskaidra politika ziemeļos, 
nestabila situācija dienvidos, vācu mi-
noritāte, naidīgo spēku propaganda un 
pretpropaganda – visi šie apstākļi kopā 
ņemot attaisno mūsu saucienu pēc stip-
riem nerviem, skaidra skata un droša 
prāta.” 

Pat no šodienas skatpunkta, nevaram Mun-
teram un Ulmaņa valdībai pārāk skaļi pār-
mest, ka šīs grūtās izvēles priekšā viņu stra-
tēģijai atlika iztikt tikai ar „stipriem nerviem, 
skaidru skatu un drošu prātu”.

Grāmatas beigās iekļauta arī vēsturisku fo-
toattēlu kolekcija. Starp daudziem attēliem 
no Ulmaņa piedalīšanās svinīgās norisēs vai 

No kr.: Alfrēds Bērziņš, Jānis Balodis un KārlisUlmanis 15. maija naktī, Ulmaņa dzīvoklī

satikšanām ar ārvalstu vai vietējām amatper-
sonām – pats pirmais izraisa vislielāko inte-
resi. Netiek rādīta ceremonija, bet visbūtis-
kākā aktualitāte. 15. maija naktī uz 16. mai-
ju, Ulmaņa aptumšotajā dzīvoklī Ārlietu mi-
nistrijas un valdības namā pie loga sēž Kār-
lis Ulmanis, viņam blakus Kara ministrs Jānis 
Balodis un Aizsargu štāba Ārējās informāci-
jas nodaļas priekšnieks Alfrēds Bērziņš, vēlāk 
Sabiedrisko lietu ministrs. Šo galveno sazvēr-
nieku sejās varētu saskatīt dažādas izjūtas: 

„Ko mēs esam izdarījuši? Kā tas iznāks? Vai 
tas būs Latvijai par labu vai ļaunu?”Par šo 
pēdējo jautājumu, ar visu mūsu atpakaļ ska-
tošo gudrību, mēs, tāpat kā vēsturnieki, ne-
varam izšķirties.

Māris Roze

Pēc PhD grāda iegūšanas Viskonsinas 
universitātē, Māris Roze strādājis par 
mācībspēku/administratoru vairākās 
ASV universitātēs, publicējis rakstus, 
arī divas grāmatas par komunikāciju un 
rakstītprasmi angļu valodā. Pārtulkojis 
Viļņa Bankoviča Los, Los! Davai, Davai! 
(Mansards, 2014) angļu valodā: Driven 
West, Taken East: A WWII Memoir of the 
Eastern Front (Xlibris, 2015). 
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VEĻIEM PIEVIENOJAS

2018.24.I
Aivars Freimanis, dz. 1936.08.II Jelgavā. 
Kinorežisors un rakstnieks, galvenokārt zi-
nāms ar savām leģendārajām filmām Dzī-
vīte, Puika un Ābols upē, pērngad ar Katlu 
pieteicis sevi vēsturisko romānu žanrā, ap-
tverot laiku no 2. Pasaules kara beigu pos-
ma līdz mūsdienu realitātei, kurā joprojām 
redzamas kara atstātās rētas.

2018.19.I  
Uldis Ivars Grava, dz. 1938.1.IV Liepājā, m. 
Rīgā. Gandrīz visu galveno trimdas organi-
zāciju kādreizējais vadītājs, vēlāk Latvijas Te-
levīzijas ģenerāldirektors, politiskās partijas 

„Jaunais laiks” ģenerālsekretārs, Liepājas do-
mes deputāts, Saeimas deputāts. Apbalvots 
ar  Triju Zvaigžņu ordeni.

2017.12.XII 
Indra Gubiņa, dz. Bencone, dz. 1927.8.VIII 
Līvbērzē, m. Toronto. Dzejniece, rakstnie-
ce, ilggadēja laikraksta Latvija Amerikā līdz-
strādniece, ar referātiem vai savu darbu la-
sījumiem piedalījusies kultūras sarīkojumos 
Kanādā, ASV, Anglijā, Austrālijā, Vācijā, Ve-
necuēlā, Gotlandē un Latvijā.

2017.13.XI  
Valdis Bisenieks, dz. 1928. Rīgā, m. Rīgā. 
Dzejnieks, atdzejotājs, filoloģijas zinātņu 
doktors. Latviski tulkojis daudz pasaules 
klasiskās literatūras darbu, tostarp Šillera 
dzejoli „Oda priekam”, kas tagad ir Eiropas 
Savienības himna. Tā beidzas vārdiem: „Visi 
ļaudis kļūs nu brāļi, Kad tavs spārns tiem 
pāri slīd.” 

2017.30.VIII  
Marta Cakare, dz. Lamberte,  
dz. 1920.22.V Kurskā, Krievijā, m. Oak Park, 
Ilinojā, ASV. Dziedātāja, skolotāja, žēlsirdī-
gā māsa, garīgo dziesmu dzejniece. Zvied-
rijā pēc kara iesaistījās krieviem izdodamo 
leģionāru glābšanas darbā. Nonākot ASV, 
darbojās Krišjāņa Barona latviešu skolā Či-
kāgā un Latviešu centrā Garezers.

2017.20.IV 
Tālivaldis Edvīns Kronbergs,  
dz. 1930.23.II Rīgā, m. Toronto. Tālivaldis 
Kronbergs bija viens no Latviešu Nacionālās 

Jaunatnes Apvienības Kanādā (LNJAK) di-
binātājiem un pirmais priekšsēdis (1954-
1957), Latviešu Nacionālās Apvienības Ka-
nadā (LNAK) padomes loceklis (1954-1955), 
LNAK valdes loceklis (1955-1969), ilggadējs 
LNAK priekšsēdis un PBLA valdes loceklis 
(1969-1997), Kanādas Baltiešu federācijas 
loceklis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. 
Studējis grāmatvedību un 1970-1980-os ga-
dos bija Ontario Provinces bankas Toronto 
nodaļas direktors. 

2017.17.IV 
Julieta Rumberga, dz. 1926.20.IV Pļaviņās, 
m. Grandrapidā, ASV. Literāte, skolotāja, sa-
biedriska un kultūras darbiniece, žurnāla 
Treji Vārti redaktore un izdevēja. Apbalvota 
ar Triju Zvaigžņu ordeni.

ATZINĪBAS

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fon-
da gadskārtējā balva – pārmaiņus literatū-
rā un mākslā ārzemēs dzīvojošiem latvie-
šu rakstniekiem un māksliniekiem – 2017. 
gadā piešķirta rakstniecei Aijovas universi-
tātes (ASV) profesorei Inārai Vērzemniecei, 
atzīstot viņas grāmatu Among the Living 
and the Dead (Starp dzīvajiem un miruša-
jiem, angļu val.) par labāko pēdējos 4 ga-
dos. (Skat. recenziju JG291).

•••
Nopelnu krusts Latvijas Okupācijas mu-
zeja biedrības priekšsēdim Valteram 
Nollendorfam: Vācijas prezidents Franks 
Valters Šteinmeiers 2017.7.XII viņam pie-
šķīris Vācijas Federatīvās republikas or-
deņa „Par nopelniem” 1. šķiras Nopelnu 
krustu (Bundesverdienstkreutz, 1. Klasse). 
Apbalvojums piešķirts atzinībā par īpašiem 
nopelniem Vācijas Federatīvās republikas 
labā – izcilu ieguldījumu latviešu un vāciešu 
savstarpējā izpratnē un viņus vienojošā vēs-
turē. Nopelnu krustu Nollendorfam pasnie-
dza Vācijas vēstnieks Rīgā Rolfs Schütte. 

•••
Krišjāņa Barona prēmija (PBLA apbalvojumi 
2017) rakstniecei un žurnālistei, mākslas zi-
nātniecei, ALMA biedrei Eleonorai Šturmai 
par izcilu veikumu kultūras notikumu doku-
mentācijā, par rakstu sēriju laikrakstā Laiks - 

„Kultūržurnālistes piezīmes no Ņujorkas".

 DAŽOS VĀRDOS
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•••
Kārļa Dziļlejas fonds 2017.9.XII apbalvojis 
sekojošos Latvijas Universitātes Filoloģijas 
fakultātes maģistrantūras studentu zināt-
niskos darbus: 

1) Lienei Kāpostai par semestra darbu 
„Vientulība Kārļa Zariņa stāstos”. (Zin. 
vad. prof. Ieva Kalniņa.)
2) Atrūram Skutelim (galvenā prēmija) 
par darbu „Psiholoģiskais romāns lat-
viešu literatūrā (1920-1940): žanra poē-
tika”. (Zin. vad. Līga Ulberte.)
3)Signei Raudivei (veicināšanas prēmi-
ja) par darbu „Jaunie autori latviešu pa-
domju literatūrā: literārās darbības sā-
kums totalitārā režīma apstākļos (1945-
1956)”. (Zin. vad. prof. Ieva Kalniņa.)

•••
Latvijas Zinātņu akadēmija kā 2017. gada 
nozīmīgākos zinātnes sasniegumus izvirzīju-
si 12 dažādu zinātnes jomu zinātnieku vei-
kumus. Starp tiem sekojošie trīs ir humani-
tārās zinātnēs:

1)LU profesora Dr. art. Valda 
Muktupāvela pētījums un monogrāfija 
Tautas mūzikas instrumenti Latvijā.
2)LU profesores Dr. philol. Māras 
Grudules pētījums un monogrāfija 
Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gad-
simtā kultūrvēsturiskos kontekstos.
3)Dr. h. c. philol. Gundegas Grīnumas 
pētījums apkopots grāmatā Viņpus 
Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā: 
Jaunatklāti tuvplāni. 

•••
Jaunās Gaitas redakcijas locekle tulkotā-
ja un rakstniece Lāsma Gaitniece uzņem-
ta Latvijas Rakstnieku savienībā. (Skat. vi-
ņas jaunākās grāmatas – Dziednīca pie jū-
ras. Versija par Liepājas medicīnas vēsturi – 
fragmentu „Dziednīca koka barakā” JG291.) 

GRĀMATAS

Apgāds „Mansards” uzsācis dzejnieka un 
rakstnieka Māra Čaklā (1940-2003) kopo-
to rakstu izdošanu, laižot klajā pirmo sēju-
mu. To sastādījusi literatūrzinātniece Dzidra 
Vārdaune, apkopoti dzejnieka dzīves ag-
rīnā posma (1960-1973) darbi. Sējums ie-
tver arī līdz šim neizdoto dzejoļu krājumu 
Gribu pamosties dzīvs, kā arī šajā laikposmā 
rakstītās vēstules Imantam Auziņam, Intai 

Čaklajai, Knutam Skujeniekam, Veltai Tomai 
un citiem.

•••
Izdevniecībā „Domas spēks” iznācis dubult-
aģenta Imanta Lešinska (1931-1985) me-
muārs Starp divām pasaulēm. Ar virsraks-
tu Kalpības gadi to turpinājumos publicē-
ja ASV latviešu laikrakstā Laiks (1979.11.
VII-1980.24.IX). Vēlāk tas bija pieejams in-
terneta adresē: http//www.latvietislatvi-
ja.com/kalpības_gadi-1.pdf. Padomju lai-
kos Lešinskis bija propagandas laikraksta 
Dzimtenes Balss redaktors un čekas komite-
jas „Latvijas Komiteja kultūras sakariem ar 
tautiešiem ārzemēs” vadošs darbinieks, kurš 
1978. gadā Ņujorkā pārbēga ASV aizsar-
dzībā. Pēc viņa nāves atklājies, ka jau kopš 
1960. gada viņš sadarbojies ar ASV slepeno 
dienestu CIA (Centrālā izlūkošanas pārval-
de – „CIP”) ASV interesēs. Jaunajā grāmatā 
latviskā tulkojumā ietilpināta arī sinopse un 
pirmās nodaļas fragmenti no iesāktas, bet 
nekad nepabeigtas un nepublicētas grāma-
tas angļu valodā.

•••
Apgāda „Dienas Grāmata” vēstures romā-
nu sērijā „Mēs. Latvija. XX gadsimts” iznā-
kusi 12. grāmata (kopš iedibināšanas 2013. 
gadā) – Arno Jundzes Sarkanais dzīvsud-
rabs. (Skat. Lāsmas Gaitnieces recenziju šai 
numurā.) Rakstniece Gundega Repše par šo 
romānu izteikusies: „Deviņdesmito gadu lie-
cinieki atbildēs katrs sev pats, bet jaunāki 
lasītāji tiks atalgoti ar vēsturi kā piedzīvoju-
mu.” (No izdevniecības promocijas raksta.)

•••
Vācijā Bīlefeldē apgādā „Aisthesis Verlag”, 
sadarbībā ar Latvijas Universitātes iznāku-
si Rūdolfa Blaumaņa darbu apkopojums 
Frost im Frühling (Salna pavasarī). Grāmatā 
apkopoti 17 Blaumaņa vācu valodā rakstīti 
vai paša autora vāciski tulkoti stāsti un no-
veles.

•••
Gandrīz vienlaicīgi pērnā gada nogalē iznā-
kuši divi Andreja Pumpura eposa Lāčplēsis 
tulkojumi spāņu valodā, abi bilingvāli – līdz-
tekus spāņu un latviešu valodās. Latvijas 
Universitātes Akadēmiskais apgāds izdevis 
pilna teksta izdevumu (Poema épico letón 
Lāčplēsis el doscoyuntaosos), bet apgāds 
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„Mansards” sadarbībā ar Spānijas vēstnie-
cību – bērniem domātu Imanta Lasmaņa 
sagatavotu Lāčplēša pārstāstu (Lāčplēsis/
stāsti bērniem/ contado a los niños), ar Dr. 
Vairas Vīķes-Freibergas ievadu un spāņu 
ilustratora Pablo Auladeļa (Auladell) ilustrā-
cijām.  LU izdevumu papildina glosārijs (kas 
spāniski skaidro, ko latviešiem nozīmē Līgo, 
Pērkons, Burtnieks, Kangars, utml.) un zi-
nātniskas apceres. Tulkojumu veicis spāņu 
literāts Peress Sančess (Miguel Ángel Pérez 
Sánchez), kurš piedalījies arī „Mansarda” iz-
devuma tulkošanas pārraudzībā, kopā ar 
prof. Allu Placinsku. Viņu vadībā strādājusi 
deviņu tulkotāju grupa no LU Humanitāro 
zinātņu fakultātes.

•••
Itālijā, Milānas izdevniecībā „Iperboea” 
izdots Zigmunda Skujiņa (1926) ro-
māns Miesas krāsas domino itāļu valo-
dā, Margaritas Karbonaro (Margherita 
Carbonaro) tulkojumā. Skujiņa darbi jau 
tulkoti vācu, angļu, zviedru, krievu, bulgāru, 
čehu, slovāku, ungāru u.c. valodās.

•••
ASV dzimusī latviešu rakstniece Rita Laima 
2017. gada beigās viesojās Latvijā, lai iepa-
zīstinātu lasītājus ar savu pirmo grāmatu 
Skylarks and Rebels angļu valodā, kas stās-
ta par viņas dzīvi Padomju Latvijā no 1982. 
līdz 1999. gadam. Skat. recenziju 58. lpp.

•••
Austrālijas latviešu žurnālists Pēteris Greste 
grāmatā The First Casualty apraksta savus 
piedzīvojumus Ēģiptē, kur viņš tika apcieti-
nāts, kā arī pieredzi darbā nemiera frontēs 
Afganistānā, Irākā un Somālijā.

•••
Viena no Latvijas slavenākajiem spāņu valo-
das pazinējiem Leona Brieža dzejas grāma-
ta Vēlīnais vēstnesis (El Mensajero tardío) 
(tulk. Raquel Garcia Barobs) ir pirmais no 
latviešu uz spāņu valodu tulkotais dzejas iz-
devums, kas izdots Spānijā. 

•••
Režisora Alvja Hermaņa Dienasgrāmata tul-
kota arī krievu valodā (tulk. Olga Pētersone).

Skat. Maijas Meirānes rakstu 32. lpp.
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•••
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” laidis klajā 
grāmatu angļu valodā The 1001st Blackish-
Blue Night, kur sakopoti 33 dzejoļi, kas iz-
skan visos trīs „Viegli” mūzikas albumos lat-
viešu valodā.

•••
Klajā laists dzejnieka Imanta Auziņa pēdē-
jais dzejoļu krājums Klusums nav mēmums, 
kuru dzejnieks pats sakārtojis pirms savas 
aiziešanas mūžībā 2013. gadā un kurā ie-
kļauti gan dzejnieka pēdējos dzīves gados 
tapušie dzejoļi, gan atdzejojumi, kurus viņš 
uzskatīja par nozīmīgiem savā daiļradē.

•••
10. Latgalistikas konferences ietvaros savu 
ceļu pie lasītājiem uzsāka dzejoļu krājums 
PISTACEJIS, kura autors ir Raibīs jeb Oskars 
Orlovs, un viņš atzīst, ka krājumā dzeja ap-
vienota ar viņa piedzīvojumiem un pārdzī-
vojumiem.

•••
Klajā nācis jaunās rakstnieces Lauras Drei-
žes nu jau astotais romāns ar mīklainu no-
saukumu Tā runāja Zosu māte, kas turpina 
rakstnieces iecienīto fantāzijas žanru un par 
kura pamatu autore izmantojusi ķeltu mī-
tus un leģendas, ievērpjot tos mūsdienīgā 
sižetā.

•••
Mākslinieka Aivara Vilipsōna Ārprātija pie-
dzīvojumus literāri apdarinājusi rakstniece 
Nora Ikstena, tos rotā Vilipsōna grafikas 
un tie tiek dēvēti par „mākslinieka tapšanas 
stāstu“.

•••
Dace Judina romānu ciklā Latvijas simtga-
des romāni izdevusi trešo grāmatu Kad klu-
sums kliedz, kas ir romānu Septiņi vakari un 
Gredzens turpinājums, atmaskojot „skele-
tus” kādas lielas dzimtas skapī.

•••
Kinorežisores, žurnālistes un esejistes Vijas 
Beinertes eseju krājums izdots ar virsrakstu 
Vārdi un klusums. 

•••
Nu lasītājiem ir pieejama Imanta Ziedoņa 
dienasgrāmata No patikšanas uz patikšanu, 
ko viņš rakstījis, gatavojoties 2005. gada 
Zvaigznes dienai, kurā viņš vēlējies to no-

lasīt. Tomēr veselības problēmu dēļ viņš šo 
dienasgrāmatu nekad tā arī nenolasīja.

•••
Latvijas simtgades gadā iedvesmoties prie-
kam un laimei aicina Dace Rukšāne kopā ar 
daudziem palīgiem, sastādot grāmatu Lat-
viskais laimes kods, kas radusies, aptaujājot 
un ieklausoties cilvēkos, kas dalījās ar sa-
viem stāstiem un iesūtīja fotogrāfijas ar sa-
viem laimes mirkļiem.

•••
Lāsma Gaitniece savu rakstu sēriju „Slim-
nīcas stāsti” sakopojusi grāmatā Dziednīca 
pie jūras. Versija par Liepājas medicīnas vēs-
turi. Rīga: Vesta-LK, 2017. Skat. fragmentu 
JG nr. 291, 16. lpp.

•••
Eiropas Parlamenta deputāte un bijusī Latvi-
jas ārlietu ministre Sandra Kalniete grāma-
tā Cinītis atskatās uz Latvijas diplomātiskā 
dienesta izaugsmi kopš 1990. gada un savu 
personīgo pieredzi, piedaloties tā attīstībā. 
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

•••
Ingunas Cepītes autobiogrāfiskā grāma-
ta Ulsiks turpina Annas Brigaderes (triloģija 
Dievs. Daba. Darbs), Vizmas Belševicas (tri-
loģija Bille) un Valža (Staburaga bērni) aiz-
sākto tematiku, tikai stāstot par jaunākiem 
laikiem - 20. gs. 60.-70. gadiem.

•••
Ēriks Hānbergs, pietuvodamies savai 85. 
jubilejai, klajā laidis vēstījumu Mana Tērve-
tes ieelpa, caur humoru ļaujoties atmiņām 
par uzturēšanos Tērvetes sanatorijā un da-
bas parkā, kurās uzplaiksnī 70.-80. gadu 
reālijas, notikumi, ceļojumi, satiktie cilvēki.

•••
Dr. art. Jāņa Kalnača pētījumā Rīgas dzī-
vokļu „likumīgā” izlaupīšana. 1944-1949 
apskatīts, kas notika ar tūkstošiem 1944. 
gada vasaras beigās un rudenī bēgļu gai-
tās devušos rīdzinieku mājās un dzīvokļos 
atstāto iedzīvi (tostarp mākslas darbiem), 
ko okupācijas vara atzina par „bezsaimnie-
ka mantu“, kā arī mēģināts izsekot mākslas 
darbu un kolekciju likteņiem.

•••
Grāmatā Bērnība aiz Urāliem autors Arvīds 
Priednieks sakopojis atmiņas par bērnībā 
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piedzīvoto Sibīrijā, uz kurieni krievu okupā-
cijas vara viņu izsūtīja kopā ar māti un di-
viem brāļiem no Cēsu apriņķa Ogres pagas-
ta.

•••
Autobiogrāfiskajā romānā Pieci pirksti aiz-
sākto tēmu Māra Zālīte turpina savā jaunā-
kajā grāmatā Paradīzes putni, skatot vienu 
no smagākajiem mūsu valsts vēstures pos-
miem ar desmitgadīga bērna acīm.

•••
Rezerves brigādes ģenerālis Kārlis Krēsliņš, 
kas militārās karjeras beigās pievērsies po-
litiskai darbībai, izdevis jau otru grāmatu, 
kas veltīta Latvijas simtgadei, No lauku pui-
kas līdz ģenerālim, atainojot savas dzimtas 
gaitas un vienlaikus parādot dažādus noti-
kumus Latvijas vēsturē.

•••
LU Vēstures un filozofijas fakultātes absol-
venta Mg. hist. Alvja Marcinkēviča pētīju-
mā par Ukrainas krīzes cēloņiem un Krievi-
jas agresijas motīviem Ukrainas krīze: Div-
galvainā ērgļa impērijas trieciens trāpīgi no-
rādīts uz trim krīzes līmeņiem: Krievijas ag-
resijas pret Ukrainu radīto triecienu Maska-
vas un Kijevas attiecībām, triecienu Krievijas 
un Rietumu attiecībām un uz šīs krīzes radī-
to triecienu Eiropas drošības arhitektūrai.

•••
Habilitētais filoloģijas doktors LZA akadēmi-
ķis Viktors Hausmanis, kas jau ilgus gadus 
darbojas ar Anšlava Eglīša personības un 
daiļrades pētniecību, izdevis grāmatu Anšla-
va Eglīša vēstules teātriniekiem, ko veido V. 
Hausmaņa ievads, nodaļa „Vēstules Osval-
dam Uršteinam”, ko ievada sastādītāja stās-
tījums par O. Uršteinu, pēc tam ar V. Haus-
maņa ievadu Laimonim Siliņam adresēto 
vēstuļu nodaļa un grāmatas sastādītājam 
adresētās daudzveidīgās vēstules. 

•••
Pie lasītājiem devies pirtnieces Gitas Balo-
des sastādītais un uzrakstītais tautasdzies-
mu krājums Dieviņš sēja magonītes, kurā 
runāts par sadzīvi, nodarbošanos, savstar-
pējām attiecībām un daudzām citām tē-
mām.

•••
Rakstniece, tulkotāja, humanitāro zinātņu 
doktore Lilija Berzinska izdevusi grāmatu 

Pasaules centrs. Pasaka pieaugušajiem, ar 
pašas autores ilustrācijām.

•••
Maija Laukmane jaunākā grāmatā bērniem 
Uz austiņām austiņas iekļāvusi skanīgus 
dzejoļus bērniem, kas paskaidro, cik nozī-
mīgs ir cilvēka ķermenis.

•••
Svinot Somijas neatkarības simtgadi, latvie-
šu lasītāji tiek iepazīstināti ar vairākiem izci-
liem somu rakstniekiem, un tagad pienāku-
si kārta rakstnieces Johannas Sinisalo ro-
mānam Saules kodols (Auringon ydin) (tulk. 
Maima Grīnberga), kas aizsāk jaunu litera-
tūras žanru, ko literatūrzinātnieki sauc par 
somu savādību žanru jeb hibrīdžanru, un 
kurā, apvienojot somu melanholijas izpaus-
mi, ziemeļzemju leģendas un mitoloģiju, rā-
dīta biedējoši pārvērsta Somija, kuras pilso-
ņi tiek selekcionēti un stingri kontrolēti.

•••
Latviešu valodā iznākusi pasaulslavenā 
rakstnieka, Nobela prēmijas laureāta Gin-
tera Grasa (Günter Grass) pēdējā grāmata 
Par beidzamību (Vonne Endlichkait, 2015). 
Tulkotāja Silvija Brice, kas tulkojusi visas 
viņa grāmatas, šo grāmatu apzīmē kā „Gin-
tera Grasa atvadas - tik pašironiskas un gai-
šas, kādas varēja izdoties vienīgi viņam“.

•••
Poētiskais romāns Skugabalds. Ēnu lapsa 
ir pirmais no islandiešu rakstnieka Sjouna 
(Sjón) daiļdarbiem, kas tulkots latviešu va-
lodā (tulk. Dens Dimiņš).

•••
Zviedrijā dzīvojošie rakstnieki Alexandra 
Coelho Ahndoril un Alexander Ahndo-
ril, kuri slēpjas zem pseidonīma Lars Kepler, 
inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijas 
otrā kriminālromānā Paganīni līgums (Pa-
ganinikontrakte) (tulk. Jānis Rozenbergs un 
Ieva Pudure) šķetina vairākas slepkavības, 
kas beigās aizved uz Rīgas jūras līci.

•••
Kārļa Vērdiņa sastādījumā un atdzejojumā 
izdota amerikāņu dzejnieces Emīlijas Dikin-
sones (Emily Dickinson, 1830-1886) bi-
lingvālā dzejas izlase Āboliņš un bite / One 
Clover, & a Bee.
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DAŽĀDI
Divi mākslinieka Romana Sutas (1896-1944) 
apgleznoti porcelāna šķīvji kopš 2016. 
gada atrodas Losandželosas mākslas mu-
zejā – „Vakarēdiens” un „Kurzemes vēži”. 
Par to pastāsta to dāvinātāja Lelde Gilmane, 
kuŗas tēvs, dzejnieks un mūziķis Eduards 
Patvaldnieks tos no ģimenes dzīvokļa 
izvadājis līdzi bēgļu gaitās – pavisam sešās 
mītnes vietās Vācijā un Amerikā. „Tie bija kā 
talismans trimdā.” Ar muzeja (Los Angeles 
County Museum of Art – LACMA) gādību šo 
šķīvju fotogrāfijas ievietotas arī mākslinieka 
120 g. jubilejas izdevumā Romans Suta.*

•••
Topošās spēlfilmas „Dvēseļu putenis” vei-
dotāji ir uzstādījuši jaunu interneta vietni 
<dveseluputenis.lv>, kurā apkopoti vēstu-
riski materiāli par latviešu strēlniekiem laik-
posmā 1914-1921. Tur paskaidrots: „Uz lai-
ka skalas apkopti šī perioda nozīmīgākie 
notikumi un kaujas. [..] Pastarpus šiem noti-
kumiem iespējams izsekot A. Grīna romāna 
sižetam un galvenā varoņa Artūra piedzīvo-
tajam.”

•••
Sakarā ar viņa 130 g. jubileju, uz pērnajiem 
Ziemassvētkiem Latvijas Pasts izdeva 
trīs pastmarkas ar ievērojamā latviešu 
mākslinieka un bērnu grāmatu ilustratora 
Alberta Kronenberga (1887-1958) darbu 
attēliem. (Par Kronenbergu skat. vairākus 
rakstus JG163-164 (1987) un JG290.)

ERRATUM
Jaunās Gaitas 281. numurā (vasara 2015)  
nodaļā Dažos Vārdos 63. lpp. rindkopā 
par Dzintras Gekas filmas Dieva putniņi 
pirmizrādi Rīgā aplami sagrozīts viens 
teikums no kritiķes Astrīdas Jansones: 

"(..) nesaprotami bijuši diezgan garie filmas 
segmenti par bagāto kungu [latviešu 
sabiedrību pametušo Marisa Vētras dēlu 
Andreju, gleznu kolekcionāru], kas lepni un 
diezgan nepareizā latviešu valodā izrādījis 
savu lepno dzīvokli, (..)"

Jansones pašas rakstītais teikums:

"(..) nesaprotami bija garie filmas segmenti 
par bagāto kungu, kas lepni un nepareizā 
latviešu valodā izrādīja savu lepno dzīvokli 
un mākslas darbus. Tas pats sakāms par 
lielo ievērību, kas filmā veltīta Marisa 
Vētras dēlam, jo arī viņa vājā latviešu 
valodas prasme liecina par mazo interesi 
par latviešiem un Latviju.(..)"

Lūdzam piedošanu no Vētras kunga par šo 
apvainojošo paviršību!

Īsziņas Dažos vārdos salika Vita Gaiķe, 
Maija Meirāne, Juris Šlesers, un Linda 
Treija

* Laima Slava (sastād.), Rīga: Neputns 2016, 432. lpp., 
latviešu un angļu valodā.
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Tomass Stepiņš

SAULE LATVI 
SĒDINĀJA...
Saule latvi sēdināja, Dace šķirbu virināja. Šā-
das „iņ un jaņ“ kontrasta un simbiozes līme-
ņa dzejas rindas satricināja jauno latviešu 
dzejas cienītāju publiku valsts svētku priekš-
vakarā, Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Tiem, kas ir aktīvi mūsdienu poētiskās litera-
tūras baudītāji, dzejas slams nav svešs for-
māts, par spīti tam, ka Latvijā šī ir relatīvi 
jauna kustība. Desmit apņēmības pilni jau-
nie vai pieredzējušie dzejnieki deklamē savu 
orģināldarbu pēc liriskas sensācijas izslāpu-
šas auditorijas un četru skarbu žūrijas locek-
ļu priekšā. Par savu uzstāšanos, sacerējumu 
un kopēju performanci viņi saņem atzīmes, 
pieci visaugstāk novērtētie dzejnieki turpina 
savu manifestu otrajā kārtā, taču pēdīgajā 
kārtā ir baudāmi tikai trīs daiļdarbi. Galvenā 
balva atspoguļo latviešu neizmērojamo mī-
lestību pret dzeju – veseli 100 eiro un kaste 
bezalkoholisko dzērienu.

Poetry Latvia organizētie dzejas slami kal-
po kā tiltu tīkls starp dažādiem dzejas pavei-
diem. Savos sirojumos esmu dzirdējis orģi-
nāldarbus, kas ar savu stilu ir definējami kā 
latviešu poēzijas dižgaru atbalss, filozofiski 
abstraktas rindiņas, kas neliek mieru vēl ilgi 
pēc pasākuma noslēgšanās un liek smadze-
nēm šķetināt autora šifrēto vēstījumu tajās, 
atsperīgus notikumu izklāstus, kas līdzinās 
liriskajai prozai, un daudzas citas radošās iz-
pausmes. Autori ir tikpat ekscentriski un da-
žādi kā to darbi – tie pārstāv dažādas vecu-
ma grupas, nāk no atšķirīgiem backgroun-
diem, kas spēcīgi ietekmē to radīto poēziju 
un uzstāšanos.

Ar bahilām kājās un dzērienu rokā es iekār-
tojos ērtāk krēslā, pieticīgās auditorijas pē-
dējā rindā. Šoreiz dzejas slamā valda gluži 
vai intīma atmosfēra, saka atslābinātais pa-
sākuma vadītājs, un es viņam klusi piekrītu. 
Vasarā slami norisinās Spīķeru koncertzālē, 
un tur starp dzejas baudītājiem ieslīd arī ga-
rāmgājēji un draugu bari, kas meklē jaunas 
atrakcijas un vietas, kur iedzert siltajos vasa-
ras vakaros, taču A. Upīša muzejs saltā, tum-
šā rudens vakarā nešķiet tik aicinošs, turklāt 
to bez piepūles izkonkurē (ne gluži elpu aiz-
raujošais) „Staro Rīga“, tādēļ apkārt sev re-

dzu tikai tos, kuri šīs subjektīvās sacensības 
uzskata par iespēju ielūkoties sabiedrības 
poētiskajā pazemes kustībā, novērtēt poten-
ciālos nākamos konkurentus un domubied-
rus, vai varbūt dzirdēt nākamo dzejisko lat-
viešu fenomenu darbībā, pirms tas kļūst par 
novazātu, klišejisku autoru.

Mani nebeidz pārsteigt, cik plašu un sav-
starpēji kontrastējošu emociju, izteiksmes lī-
dzekļu un iepriekš nedzirdētu pieeju spektru 
sevī slēpj desmit cilvēki, kas pirmīt nav tiku-
šies, vai, iespējams, pārmijuši kādu vārdu ci-
tos dzejas slamos. Bija gan podesta sišana, 
gan iedvesmojošs monologs jogurta izpildī-
jumā, kā arī finālā izpildītais īsais, bet kodo-
līgais Elīzas Dombrovskas dzejolis – „Saule 
latvi sēdināja, Dace šķirbu virināja“. Šī spēcī-
gā, drosmīgā un izaicinošā divrindīte atstā-
ja daudzus klātesošos pārdomu pilnus, ka-
mēr citi smējās vēderus turēdami. Jautājums 

„vai ironizēt par nacionālismu 17. novembra 
vakarā ir nosodāms gājiens?“ palika neatbil-
dēts, taču, kā norādīja rakstnieks Svens Kuz-
mins, nozīmīgākais ir konteksts, proti, vai šie 
vārdi autorei kaut ko nozīmē, vai arī tas ir 
tukšs sauklis revolucionāros toņos? Taču no 
pārdomām izrāva Aļina ar izcili asprātīgu un 
atsperīgu komisku dzejoli krievu valodā, kas 
viņai palīdzēja nokļūt uz podesta augstākā 
pakāpiena.

Dzeja uz katru cilvēku iedarbojas atšķirīgi, 
un tas to padara par ļoti subjektīvu un grūti 
vērtējamu literatūras žanru, taču dzejas sla-
mi un organizācija Poetry Latvia, un tās pie-
saistītie dažādo vecumu topošie dzejnieki ir 
kā svaiga gaisa malks Neredzīgā Indriķa aiz-
sāktajam poēzijas maršam latviešu tautā.

Mans vārds ir Tomass Stepiņš, es esmu 
17 gadus vecs pašsludināts topošs literāts 
(cerams). Brīvo laiku pavadu Rīgas Valsts 
3. ģimnāzijas 11. klasē, kur empīriskā veidā 
noskaidroju, ar kādām jomām nevēlos saistīt 
savu nākotni. Vairāki mani senči ir bijuši izcili 
literatūras zinātnieki, publicisti, tulkotāji, un 
mani vecāki ir arī mani uzsēdinājuši uz šī 
zirga. Pie ļoti klišejiskā „man patīk lasīt’’ varu 
piebilst, ka jau pāris gadus rakstu dzeju, ko 
publicēju nesen izveidotajā blogā, taču man 
patīk rakstīt arī pārspriedumus par dažādiem 
tematiem, kas mani interesē, ar mērķi attīstīt 
savu valodu, tās lietojumu un rakstītprasmi. 
Interesējos arī par mākslu, kas manā pozīcijā 
ir diezgan neizbēgami – mana māte ir atzīta 
gleznotāja, kā arī labprāt spēlēju alta vijoli, ko 
apguvu Jāzepa Mediņa mūzikas skolā.
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LABVĒĻI Vendīgs auga ozoliņš
Vendīgā kalniņā:
Vara saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
                 LD 34 066, 12

Zīm. Agnese Matisone
Kopš 2010. g. līdz šim ziedojuši...

Z E L T A (no $500 = €407)
Anna un Sandors Abeni
Voldemārs un Irēne Aveni
Nikolajs Balabkins
Sigurds Brīvkalns
Ingrīda un Nikolajs Bulmaņi
Oļģerts Cakars
Rita Drone
Šellija Ekmane
Andrievs Ezergailis
Līga Gaide
Rita Gāle
Vitauts Kalniņš
Andrejs un Ilona Ķīse
Didzis Liepiņš
Guntis Liepiņš
Guna Mundheim
Arturs Neparts 
Juris un Silvia Orle
Andrejs Ozoliņš
Jānis Peniķis
Juris Petričeks
Ilze Plaudis
Andris Priedītis
Kristīna Putenis
Māris Roze
Jautrīte Saliņa 
Mārtiņš Saulespurēns
Ilgvars Šteins
Juris Ubāns
Kārlis Vasarājs
Lilita Zaļkalne
Lilija un Manfreds Zīverts
Amerikas Latviešu apvienība
Latviešu kultūras biedrība                                    
Latviešu Rakstnieku apvienība
     TILTS 

ANONĪMI – 2

S U D R A B A ($100 - $499)
Biruta Abuls
Pēteris Alunāns
Andrejs Baidiņš
Igors-Ivars Balodis
Ilgonis Bērsons
Evarists Bērziņš
Wilma Teness un Uģis Bērziņš
Maija Bišmanis
Uldis Bluķis

Valda Bolis
Vilma Bolšteins
Ilze Bregzis
Jānis Brežinskis
Leons Briedis
Laila un Pāvils Cakuli
Māra un Ojārs Celles
Vija Celmiņš 
Juris Cilnis 
Gundega Dāvidsone
Aina Dravnieks
Jānis Eglītis
Ligita Galdiņa
Esmarelda Gaiķe
Lelde Gilman
Uldis Grava
Richards Grigors 
Lolita Gulbis
Voldemārs Gulēns
Valda Gustavs
Sibilla Hershey
Maija Hinkle
Vija Ilziņa
Ingrīda Jākobsone
Dzintra Janavs
Laima Kalniņa
Tija Kārkle
Fred A. Keire
Gundars Ķeniņš Kings
Dace Ķezbers
Mirdza Krastiņa
Egīls Kronlins
Ruta Kupce
Kazimirs Laurs
Ieva Lerchs
Valda Lēvenšteina
Maruta Lietiņa-Ray
Aija Medenis
Modris Mednis
Melburnas Latviešu biedrība
Jānis Lindbergs 
Vija Moore
Lalita Muižniece
Sarma Muižniece Liepiņa
Valters Nollendorfs
Ausma Matcate-Nonācs
Jānis J. Pirktiņš  
Gundars Pļavkalns 
Guntis un Māra Plēsumi
Vilis M. Plinte 

Vaiva Puķīte
Ieva Puris
Ausma Rabe
Velta Reimanis
Jānis M. Riek stiņš
Jānis Rogainis
Helmi Rožankovska
Gerda Roze
Astra un Andris Rozes
Juta Savage
Alfreds R. Semeiks
Aina Siksna
Maija un Juris Šleseri
Ojārs un Zinta Sovers
Ilona un Raimonds Staprāni
Irīna un Dailons Štauvers
Rasma Stelps-Kiršteins
Zenta Stengels
Ruta Straumanis
Maksims Strunskis
Biruta Sūrmane
Miķelis Svilāns
Tupešu Jānis 
Lauma Upelnieks Katis
Dagmāra Vallena
Pāvils Vasariņš 
Zigrīda Vidners
Māra Vīksniņa
Aivars Vilemsons
Maija Vītola
Rasma Vītola 
Vilis Vītols
Maruta Voitkus-Lūkins
Zigfrīds Zadvinskis
Irma Zālīte
Māra Zandberga
Modris un Gita Zandbergi
Ģirts Zēgners
Aija Zommers
Gunars Zvejnieks
Kārlis Žubeckis
Amerikas Latviešu Tautiskā 
                savienība (ALTS)
ANONĪMI – 2

B R O N Z A S (līdz $99=€81)
Ivars Antēns
Ritvars Asbergs
Adolfs Avens
Vilnis Baumanis

Aija Bjornson
Andrejs Brošs
Jānis Dimants
Lidija Dombrovska Larsena
Lauris Eglītis
Ligita Evans
Edīte Franklin
Dace Frišs 
Marta Grinberga
Ilga Harrington
Dzintra Janavs
Silvija Jones
Liena Kaugara
Ojārs Krātiņš
Tija un Maigonis Krūmiņš
Indulis Lācis
Jānis Langins
Dagmāra Lejnieks
George Liepiņš
Ieva Liepkaula
Laima Martinska
Rūta Mežavilka
Modris Morozovs
Ilze Mueller
Agate Nesaule
Baiba Ozola
Andris un Māra Padegi
Lilija Pencis
Rita Podnieks
Dzidra Purmale
Ina Purviņa
Vitolds Rācenis
Dzidra Razevska-Upāne 
Austra Reine
Marga Reinholds
Silvija Rūtenberga
Gunta Semba
Ilze Šīmane
Eleonora Šturma
Olga Taylor
Linda Treija
Leo Trinkuns 
Aina Urdze
Ilze Verhaeghe
Eva Vidner
Astra Zemzars
Aija Zichmane
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VISUAL ART

Our featured artists are Lilija Dinere and 
Roberts Diners. Much of their art is col-
laborative, as in the illustrations accompa-
nying some verses of Old Icelandic song, 
newly translated by poet Uldis Bērziņš 
(pages 1-3). Many other examples of their 
art are displayed throughout this issue. 
Art editor Linda Treija writes: “The art of 
Lilija Dinere and her son Roberts Diners 
arouses emotion in all who view it, but es-
pecially so in those who are educated in 
cultural history – those who recognize the 
symbols and the references. Each work 
of art is rich with stories, ancient myths 
which connect us powerfully to our own 
time.” The cover design is based on Lilija 
Dinere’s painting The Great Inhabitant. 

Maija Meirāne gives an appreciation of 
the life of poet/artist Erna Ķikure (1906-
2003), as reflected in a recent publication 
by her daughter Inese Birstiņa and design-
er Nelson Vignault.

LITERATURE

Poet Dace Micāne-Zālīte contributes 
some of her latest verses, and Bitīte Vink-
lere shares examples of her English trans-
lations of Baiba Bičole, a major Latvian 
poet.

A short story by Vladis Spāre, “Bird of 
Misfortune”, portrays a young man deep-
ly involved with figments of his imagina-
tion. Ilze-Lācis Verhaighe in “Pidgeons 
on Josette’s Roof” depicts a very old 
woman confronting harsh reality. Lāsma 
Gaitniece gives a poignant account of the 
passing of her beloved grandfather.

Rita Grigāne summarizes her award-win-
ning undergraduate thesis in the Latvian 
Academy of Culture – on the French triolet 
tradition in Latvian poetry. 

Laima Martinskis interviews writer Rudīte 
Raudupe (Rudite Emir when writing in 
English). She sees a profound relation-
ship between the ancient Vedic traditions 
of India and the world-view manifested in 
Latvian dainas (folk songs).

MUSIC

Composer / music journalist Dace Aperāne, 
our newest editorial staff member, inter-
views Reinis Zariņš, a young internation-
ally acclaimed virtuoso pianist.

ACTUALITIES

Dagmāra Beitnere-Le Galla, a senior re-
searcher at the University of Latvia Insti-
tute of Philosophy and Sociology, looks 
into the foundations of the European 
Union’s policies and actions with regard 
to accomodating refugees and migrants 
from the Middle East and Africa. Indepen-
dent journalist Otto Ozols also weighs in 
on the problems of the EU, criticizes its 
leadership, and urges citizens to take their 
democratic responsibilities seriously.

HISTORY

Pēteris Korsaks describes the life of 
Gothards Grīnvalds (1905-1986), an am-
ateur photographer whose powerful im-
ages from the time of the occupation of 
Latvia in WWII and from his personal ex-
perience of enslavement in Siberia have 
recently been exhibited. Some of his pho-
tographs are reproduced on pages 54-57.

BOOKS

Juris Šlesers reviews Rita Laima’s Skylarks 
and Rebels, a memoir of the author’s at-
tempt to find happiness in Soviet-occu-
pied Latvia after being brought up as a 
Latvian in Metropolitan New York.

Lāsma Gaitniece reviews two books, (1) 
Pēdējās dienas Kurzemē (Final Days in 
Courland), a collection of short stories by 
Jānis Sudrabiņš about the end of WWII in 
Latvia; and (2) Sarkanais dzīvsudrabs (Red 
Quicksilver by Arno Jundze, a novel set 
in the first decade of Latvia’s renewed In-
dependence). Gaitniece also evaluates the 
literary legacy of Andris Grūtups, a law-
yer who wrote about the careers of noto-
rious criminals.

BRIEFLY NOTED – In Memoriam, Awards, 
Recent Publications, Miscellaneous.

SLIPPERY SLOPE – Tomass Stepiņš, a 
young man with earnest literary aspira-
tions, describes the poetry slam as prac-
ticed in Latvia.	
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