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Pāvils Johansons

LIKTENIS

Bezdelīgas, debess soprāni,
ievada vasaras pirmo svelmi, 
iesvilpo straujus lidojumus, 
īsus mirkļus ausu spraugās!
Tā arī cilvēka dzīvīte paiet, 
neregulārā steigā, 
medībās pēc kripatiņas 
vai bēgot no dvēseles nemiera.
Un tās naktis, kas sekos,
būs pilnas vārsmām sapņu burās,
salta vēja dzītas.
Un tās dienas, kas sekos,
būs pilnas drūzmas untumu haosā.
Un tās beigas būs garākas par ilgām 
pēc piestātnēm, kur pieturēties.
Un vēl vienā citā rītā ievērosi 
bezdelīgu švīkoņu gar taviem plakstiem 
un saklausīsi asos svilpienus ausīs, 
kas atgādinās tev vasaras pirmo svelmi, 
to īso brīdi, kad apstājies un vaicāji sev 
kas un kur tu vispārīgi esi.
Un vēl viens rīts, kad acis samirkušas, 
saklausīt vairs spējas trūks, 
lēnītēm jāstaigā tos soļus lejup 
uz kapa joslu, kur maņa izžuvusi, 
tik trausla dvēselīte vēl dreb 
kā apses pēdējā lapa rudens vējā, 
līdz iekrīt bezgalības tukšumā 
ar vai bez ticības kruķiem.

2015
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Rõngu Elegy

Here is that circle of earthenware vases,
that circle of inclusion, exclusion,
that circle of exile and homeland 
where all, as befitting, is joined,
inside and out: you in the outside corner, 
the modest home of the peripatetic Polar star
and the starting point of a new spiral.
Silence remains beneath the vaulted branches,
roots drawing life from death’s detritus 
to sustain the ever-expanding annual rings.
The spirals of poetry begin here
and return here – with storks,
with migrating swans, with northern lights,
with midsummer mysteries blessing
the first love of the shortest of nights,
with generations humming like bees
in loving ears that hear them, yours and mine:
Baltic amber is singing here in sunlight
through times remembered, unremembered
like the lingering lingonberry in the marsh,
like the tenacious lichen clinging
to the thinnest capillaries of life eternal.

2018.07.II

Rõngu elēģija

Te ir tas māla vāžu aplis,
tas iekļaušanas, izkļaušanas aplis,
tas Rõngu māju un trimdas aplis,
te viss, kā vajag, sanācis nu kopā
iekšā un ārā, Tu – ārējā kaktā, 
ceļojošās ziemeļzvaigznes 
pieticīgās mājas, bet arī jau 
jaunas spirāles sākuma vietā.
Paliek klusums zem lapotņu velvēm,
saknēm no nāves uzsūcot spēkus
koku jaunajiem gadskārtu apļiem.
Dzejas spirāles iesākas te
un atgriežas te – ar stārķiem,
ar gāju gulbjiem, ziemeļu blāzmām,
ar saulgriežu burvības aurām,
svētot Jāņu nakts mīlu, paaudžu
balsīm kā dūcošiem bišspietiem
mīlestības ausīs – tavās un manās:
Baltijas dzintars atskan te saulē, 
spītējot laikiem un aizlaikiem
kā apburtais brūklenājs purvā,
kā ķērpji, kas pieķeras sīksti
sīkākām mūžīgās dzīvības dzīslām.

2003?/2018

2016. gada 1. jūlija fotogrāfija Rengū (Rõngu) kapsētā, Igaunijā.  Ivars augšējā stūrī pa labi. Kāds 
ļoti rūpīgi kopj. Diemžēl skats nav uz veco koku velvēm.  Kapa vieta ir pa galveno eju ejot līdz galam, 
pašā kapsētas malā.

Valters Nollendorfs

TO AND FROM IVAR IVASK  
IVARAM IVASKAM UN NO IVARA IVASKA
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Ivara Ivaska 90. dzimšanas diena bija 2017. g. decembrī, bet šogad februārī viņu pieminēja gan 
Misiņos, gan arī Latvijas Radio programā „Mūsu leģendas”: 
<https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/100275/astride-un-ivars-ivaski/>
Sarīkojumā un arī radio lasīju no Ivaska motīviem savītu Rõngu elēģiju, kuru pirmoreiz lasīju 
draugiem, viesojoties kapsētā, kurā viņš apglabāts ģimenes kapā, ko viņš aprakstījis 2. sērijas 4. 
elēģijā. Tā tur lasīta vairākkārt, kad tur esmu apmeklējis viņa kapu, parasti kopā ar citiem.  Tad  ̶  
Gētes biedrībā, kuŗai pārtulkoju vāciski.  Un tad Misiņa sarīkojumā  ̶  angliski. 

Skat. arī Valtera Nolledorfa rakstu „Jo dzejoļi mūžam ir spirāles, kuŗām nav gala”. Meditatīva vēstule Ivaram 
Ivaskam par viņa Baltijas Elēģijām. (JG203-204. 1995.XII, 37. lpp, un 1996.III, 22. lpp). 
< http://jaunagaita.net/jg203/JG203-JG204_Nollendorfs.htm>

Skat. arī Jura Silenieka rakstu „Ivara Ivaska piemiņai” (JG192. 1993.VI, 28. lpp) 
< http://jaunagaita.net/jg192/JG192_Silenieks-par-Ivasku.htm>

Otrās sērijas ceturtā elēģija  
no Baltijas elēģijām

Mana tēva pelni apbedīti
Ošensaidā pie Pacifika.
Manas mātes kaps nav atrodams:
kapsēta ir tagad parks Rīgā.
Vienalga. Jo viņi tagad pieder
tam aplim, ko atklāju
Rengū kapsētā,
tēva dzimtajā vietā Igaunijā.
Manas ģimenes kapi ir
deviņu akmens vāžu aplis ar manu
vecvecāku un viņu bērnu vārdiem.
Vidū stāv augstāka vāze
bez vārda – tā tiem,
kas nav glabāti še –
gadījuma dēļ, aiz kaŗiem vai trimdas.
Tēvocis Kārlis, pats izslēgts no apļa,
iecerēja šo dzejoli akmenī.
Aplis būs visas mūsu dzimtas zīme
līdz dienai, kad jānāk vējam,
kas ziedus sasēs vāzēs.
 

Pacifiks: Klusais okeāns, angl. Pacific Ocean. 
 
Valtera Nollendorfa atdzejojums

Ivars Ivasks

Fourth Elegy from the Second 
Series of Baltic Elegies

My father’s ashes were interred
in Oceanside by the Pacific.
My mother’s grave cannot be found;
the churchyard is a park in Riga.
No matter. For they now belong
in that circle I discovered
at the cemetery of Rongu,
father’s birthplace in Estonia.
The family gravesite is a ring
of nine stone vases with the names
of my grandparents and their children.
A taller vase stands in the middle
without a name, for those
who were not buried here —
by chance, through war or exile.
My uncle Karl, excluded from the ring,
designed this poem out of stone.
The ring shall stand for all our kin
until the day the wind must come
to seed the flowers in the vases.

1989
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Anita Liepiņa

INDRA GUBIŅA  
(1927-2017) 

Jaunajā Gaitā viņas dzeja parādās no 1957. 
līdz 2017. gadam. Šis ir īss atskats par to. 
Ir arī proza, ir intervijas ar un par viņu, par 
viņas garo, daudzpusīgo mūžu. Latvju En-
ciklopēdijā 1962-1982 var atrast tikai pusi, 
jo viņa pārdzīvoja Enciklopēdiju. Skatoties 
Google, var atrast grāmatu tirgotājus, kas 
piedāvā lielākā vai mazākā skaitā viņas grā-
matas, bet neatradu visu 27 grāmatu sarak-
stu, kas ietver stāstus, noveles, romānus, 
dzeju, un ceļojumu stāstus. Vajag paiet lai-
kam, lai tik bagātīgu literāro devumu kāds 
gribētu vērtēt. 

Viņa pati saka: „Tēlos iestrādāju savas jū-
tas un pieredzi...” Gadu gaitā JG publicē-
tajā dzejā var pasekot tā laika notikumiem 
viņas dzīvē. JG7, 1957. gadā Indrai ir jauna 
ģimene, viņa raksta prozu un dzejoļus, viņu 
uzņem Latviešu Preses Biedrībā. Indra ir „Uz 
ceļa”:

Gaisma lāsmo uz ceļa, 
Soļi it priecīgi iet. 
Dīvainu sajūtu pilna 
Gavilē sirds un dzied. 

„Iemiegot” var sajust senas smaržas un iet tā-
los ciemos. 

Laiks iet un dzīve mainās, 1985. gadā viņa iz-
beidz darbu bibliotēkā, ceļo, tad 1987. gadā 
nomirst vīrs. Indra turpina dzīvot. JG199, 
1994. gadā viņa dzejo „Vēl esam”: 

Tu saki – ir auksti, salst! 
Tā ir. Mēs abi dzīves rudenī esam, 
...Bet mēs esam, vēl esam. 

Doma turpinās „Tomēr bēgu”:

Gribēju izbēgt no domām, 
gribēju saulē vien palikt,  
gribēju jaunību atkal 
pagātnes gatvē satikt. 

Liekas, ka tas tomēr neizdodas. „Kā vīgrie-
zes”:

Saldi smaržo vīgriezes –  
tā kā atmiņas, 
... Rūgti tvan viss zaļais mežs: 
Paliec, kas to liedz! 

Vēl JG203, 1995. gadā ir „Vientuļa Jāņu 
nakts”: 

Nakts ir tik silta un laba, 
līgo – pats mutē jau kāpj. 
Bet tagadnes naksnīgā tumsā 
vientuļa Jāņu nakts sāp, 
vienalga kādā vecumā esam. 

Šai gadā Indras dzīvē ienāk mazmeitiņa, 
kuru viņa pieskata, un kad viņa iesāk skolu, 
Indrai atkal vairāk laika rakstīšanai. Iznāk vēl 
sešas grāmatas. 

Pirmais Latvijas apciemojums 1975. gadā 
kopā ar meitu. 1991. g. viņa bija tieši puča 
laikā, un bija atkal jābēg no Jelgavas. Pēc 
tam vēl vairāki braucieni, lasījumi, tikšanās 
ar radiem, draugiem, ar rakstniekiem. Do-
mas griežas ap attiecībām ar tautu Latvijā. 
JG 203, „Mēs”: 

...Mēs, kas reiz ar ilgām 
domājām viens par otru, 
un arī jūs jaunie, 
kam mūsu liktenis svešs –  
pastiepsim pretim viens otram roku. 
Ne lai ko ņemtu vai dotu, 
bet lai cits citu justu 
un lai mēs turētos kopā. 
...Tik maz vairs esam. 
Bet – vēl esam!

Dzīves garums cilvēkiem var būt ierakstīts 
gēnos. Māte nodzīvoja līdz simts gadu ve-
cumam, pati Indra Gubiņa līdz deviņdesmit. 
Jau ļoti agri, JG282, 1995. gadā viņa sāk do-

Indra Gubiņa
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māt un gatavoties mūža beigām. „Mātes 
seja”:

Vai no spoguļa pretim raugās 
manas māte seja, 
kaut skatos tikai es? 
Pierē, vaigos un acīs 
mūža gājums ierakstīts, 
Tas viņas vai mans? 
Vai dzīvi tagad redzu 
it kā ar viņas acīm 
pirms tās aizslēdz nakts? 

Sensenos laikos aizgājējam lika rotas līdzi 
kapā, par to runā dzejolis „Izdali”: 

Ne tev vairs zeltu, ne sudrabu nēsāt, 
ne kaklā dzintara krelles likt. 
Vienīgi brūngano saktu sev paturi, 
kurā ieslēgtā skujiņa mirdz. 
Paturi sev to, lai mūžīgā dusā 
pagātne tālā un pagātne tuvā 
kopā ar jūru guļ tev uz sirds. 
Izdali rotas!

JG289, 2017. gadā ir dzeja rakstīta starp 
2012. un 2016. gadu, kā arī konspektīvs dzī-
ves apraksts. Viņa vēl vienmēr spēj priecāties. 

„Kāds rīts”: 

Stāvu es ēnā, bet gavilē sirds –  
Cik skaists ir šis rīts! 

Līdzīgi kā dainās var salīdzināt liepu ar cilvē-
ku, tomēr katram ir savas intereses, patikas 
un nepatikas. „Par tuvu”: 

Pie loga jaunā liepa 
jau taustās ar saviem zariem. 
Būs skaisti, kad tie sāks ziedēt  
un smarža nāks istabā iekšā. 
Tikai – liepa, kā jūtas liepa 
tik tuvu mājas sienai 
un akmens ceļam gar to? 
...Tāpat arī cilvēkam. 
Par tuvu, par tuvu 
nevienam nav labi būt! 

Sākums un beigas iegūst īpašu nozīmi. Pēdē-
jais dzejolis „Pirms nakts” nobeidzas ar:

Vai tiešām no manis atkāpjas dzīve, 
jeb no dzīves atkāpjos es? 

Lasītājs var sev pajautāt, kur šai laikā un 
kādā savas dzīves posmā biju es?   □

Anita Liepiņa ir JG redakcijas kolēģe.

Valters Nollendorfs

Rīteļu kapsētā Zvārdes pagastā 1997. 
gada Lielajā piektdienā

Kapu akmeņu
krāsmatas
kailajā
laukā.

Kapu kopiņas
iedzītas
krāteru
dzīlēs.

Bet kur
mūsu koki?

Un kur 
mūsu kauli?

Kur zemē 
palika pēdas?

Visam pāri
pērnajā
kūla,
visam pāri
pavasara
vējš

un pirmo
stārķu
spārnu
vēdas.

Zvārdes pagastu Kurzemē uz 
dienvidaustrumiem no Saldus Otrā pasaules 
kara pēdējos mēnešos šurpu turpu šķērsoja 
frontes līnija. Kara beigās 1945. gada 
9. maijā pēc sīvām kaujām starp vācu un 
padomju armiju kādreiz bagātajā pagastā 
palika ēku krāsmatas un izpostīta zeme bez 
saimniekiem. Padomju okupācijas laikā no 
pagasta izdzina vēl palikušos iedzīvotājus un 
izveidoja padomju kara aviācijas bumbošanas 
poligonu. Rīteļu kapsēta bija bumbošanas 
mērķis. Latvijas Okupācijas muzejs 1998. 
gadā izveidoja ceļojošu izstādi par izpostīto 
zemi Zvārdē.



6

Es esmu tūrists, es esmu klusi slīdoša ēna
Gar kailām skulptūrām, gar pieminekļiem.
Es esmu nevietā uzdīgusi sēne.
Es piekļaujos mūrim, taustu kolonnu putekļus,
Glāstu uzklāto krāsu, atmiņu failos
Cenšos ierakstīt toņu pārejas,
No redzes uz tausti,
No taustes uz dzirdi,
No dzirdes uz ožu – – –
Lūk, tā smaržo svešās pilsētas gaiss,
Kubiņos sagriezts ananass.
Bet mūsu šajā pasaulē it kā nav.
Pasaule izšķīdusi kaleidoskopiskās ainiņās,
Un mēs, klusie vērotāji,
Kas mēģina sajust pilsētas ritmu,
Bezcerīgi vēlēdamies iekļūt pilsētas pulsā,
Bet neizdodas. Tam nepieciešams laiks,
Kura mums nav.
Ir dotas tikai dažas drudžainas stundas,
Dienas, kurās pietrūkst miega,
Dienas, kurās mirkļi pārvēršas kadros.

Šeit stāvu es,
Un fonā saviebusies nezināma seja.
Mēs lēni šķērsojam ielu
Tur, kur kamuflāžas koki,
Kur putni met lokus,
Izvēloties sev zināmu trajektoriju,
Bet mūsējai nav mērķis –
Tikai saraustīti soļi rēgaini slīd
Gar arhitektūras pieminekļiem,
Apstājas pie katedrāles,
Kur nogurusi roka
Mugursomā satausta fotokameru –
Jā, arī tie nepazīstamie iekļūs kadrā.

Es esmu tūrists, kas mēģina saskatīt pazīstamo.
Es esmu tūrists, kas mēģina ieraudzīt nepazīstamo,
Kas nespēj atbrīvoties no salīdzināšanas – – –
Esmu tūrists no lidostas līdz lidostai,
Bet tad, kad paceļos gaisā,
Es atkal esmu ceļā,
Delnas pārvēršas pelnos,
Tik saspringts ir šis gaiss,
Tik blīvas atmiņas,
Tik neizsakāmi dzīvs šis karuselis.

Indra Brūvere 

RĪTS SVEŠĀ PILSĒTĀ
Marjai



7

Ar mani šonakt sarunājas lietas,
Tām pieskaros es putekļainos plauktos.
Nav pulkstenis mans laika mērītājs –
Es visu mēru plakstu aizkritienos.
Katrs aizkritiens kā mirklis sastindzis,
Kur pagājušie mirkļi atgriezušies.

Pie skulptūras ar meiteni un airi,
Pie koptu krustiņa no Kairas – trīs.
Pie māla svilpavnieka – pieci,
pie sakaltētām rozēm – mūžība...

„Jau sen tev neviens nedāvina ziedus,”
Čukst grāmatplauktos veci puķu trauki.

„Paldies, ka pasaudzēji Ziemassvētkos” –
Uz akmens sirds guļ cieta piparkūka.

Čukst galdautizšuvumos lilijas,
Par tējasvakariem un rītiem pavasaros.
Čukst tamborētais plecu lakats
Par aukstiem ziemas vakariem pie krāsns.

Šie čuksti mokoši, kā tālas veļu balsis, –
Ir daudzas lietas piemiņas no mirušiem.
Ar čukstiem sabalsojas čauksti –
Stāv grēdā līgumi par senaizmirstiem darbiem.

Ar mani šonakt sarunājas lietas.
Visklusākie ir sarukušie kastaņi,
Tie iznēsāti mēteļkabatās,
Tie atceras vēl manus pieskārienus – – –
Vairs neatminos neskaitāmās vietas,
Kur salasīti rudenstalismani.

Ar mani šonakt sarunājas lietas.
Šīs putekļkrātuves, šīs sasodītās pļāpas,

„Neko vairs nemals kafijdzirnavas uz plaukta,
Un kam tie sausie ziedi zābakkastē?”

Ar mani klusām
Šonakt
Lietas sarunājas –
Tās mani pārdzīvos,
Un tālāk citiem čukstēs.

2015.01.XII

LIETAS
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Šis aukstais novembris. Šīs saltās novakares.
Caur pļavu gurkstošu, caur sasalušām smilgām
Mēs mājup dodamies. Bet nekrīt sniegā kari.
Tik pēdu iespiedumos satek sniega sula,
Kur sīki žagari un priežu skujas guļas.
Un sārtie šķērssvītrotie audi
Ir noklājuši Rietumpusē debesis. 

Ir šogad debesis kā pareģojums –
Gan saules, mēness aptumsumi, kāvi...
Tās paredz asinis,
Bet varbūt – aprēķinos kļūda?
Un sārtais mēness – saldie ķirši!
Vai garda jāņogdebesmanna! 

Pie loga sitas. Nagiem logu skrāpē.
Caur logu veras satrakojies āksts.
Kā dēmons, ieradies no terorgalma,
Kā tārpains zirnis, izkritis no pāksts.

Ar mani nerunā, 
tik mēmi skatās,
Kā briestošs mēness,
lielu apetīti...

Tas milzīgs zīdainis ar seju pārbarotu,
Kas barojas no mūsu bailēm, šaubām.
Tā sejā dusmu nav, tik pavīd ņirdzīgs smīniņš,
Viņš – fēnikss, pacēlies no infoputekļiem.

Tā baiļupilnā miesa ņudz no tumsonības,
Zem ādas – satrakojies bēgļu bariņš,
Kas meklē mājas pūžņojošā straumē,
Ikkatrs limfmezgls – bīstams laika deglis. 

Nav vietas man šai pasaulē, es kaucu,
Ja tā tik nežēlīga, nav!
Pat mana dēla rotaļkastē 
Starp klučiem ūdenspistoles un tanki...

Pults asinssārtā acs, es tevi apklusinu!
Nakts pavēlniecei mati – kasešlentas,
Tur regejs, dejas, Jamaika, Bobs Mārlijs,
Un palmas, smiltis, saule, zelta krāsa.

Līči, 2015.27.XI

TV NESKATOS,  
TIKAI DAŽREIZ 

PASKATOS ZIŅAS, 
TAD MANI PĀRŅEM  

DĪVAINAS NOSKAŅAS
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*  *  *

Raupjš pavediens stiepjas
no izirušām debesīm
lejup
neviens augšup nekāpj
nevienam nav drosmes

tiklīdz izstīdzējis tas
tik smalks kā eņģeļa mats
pa tik tikko sataustāmu 
nošu līniju
uz debesīm skan mani soļi
lēni virzās
dzidriskanošā visumā,
kas pilns ar
lūpučukstiem
tik klusiem,
ka baiļu vairs nav.

Indra Brūvere dzimusi 1983. gada 24. septembrī 
Rīgā. 2008. gadā beigusi Latvijas Universitātes 
Filoloģijas fakultāti, specializācija – folklora. 
Tulko dzeju, prozu un dramaturģiju no lietuviešu 
valodas. Raksta dzejoļus pieaugušajiem un 
bērniem.

*  *  *

kad pārņem dusmas
padomā –
sirms kumeliņš
lauka vidū.
Un pilnīgi nevienas
nevienas
uzmācīgas mušas!

*  *  *

Mariannai

Uz sienas ņirbuļi un ēnu rotaļas.
Vai redzi? Atkal spēlējas ar mums.
Un, iespējams, tā vēstule, ko gaidu,
Par kuru lūdzos Janam Nepomukam,
Ir tevis uzrakstīta šonakt. Dzejolī.

Šie zelta atspīdumi rudenī. Kāds brīnums!
Ar vīru vērojām mēs tādus jūnijvidū,
Dēls toreiz smējās, skatoties uz tiem.
Tām koku ēnām smalkos tapešrakstos
Tik savāds trauslums, rotaļīgums, māns...

Ir tagad novembris, tik neparasti silts.
Tā laikam balva man par īsām vasardienām,
Kas pagājušas sauli neredzot – tāds darbs,
Bet toties rīti bija dzintardzintaraini!
Un vakari! Tie oranžie! Tie sārtie!

Te daba, gaisma rotājas, te – mēs.
Te kāds ar mums ir atkal rotaļājies.
Laiks mūsdienās ir reti nežēlīgs,
Laiks visas labās domas izklaidina,
Aiz pārguruma maldās uztvērēji.
Mēdz gadīties, ka sajūk adresāti...

To vēstuli es vēl joprojām gaidu,
Es labprāt nozagtu to tev, ja drīkst.
Bet, ja tu pasteigsies to izsūtīt,
To vēstuli man jūra izskalos...

Palanga, 2015.02.XI
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Ilze Lāce-Verhaeghe

MULTI-
INSTRUMENTĀLISTA 
DIENDUSA
Logs aizkrita ar asi svīkstošu astmatiķa elpas 
ievilcienu. Garāmskrejot to bija pavirši aizcir-
tis Bovija mežonīgais vējš. Rets Ritums ne-
gribīgi piecēlās no ļodzīgās kušetes, kur bija 
sēdējis, rakstīdams kādai kultūravīzei piemi-
ņas eseju Ilgai Liepai – pianistei brīvmāksli-
niecei, kas, grūtas slimības nomocīta, pirms 
pāris dienām beidzot bija sastapusi Lielo At-
brīvotāju. 

Pirms aizvērt logu, Rets brīdi stāvēja un ska-
tījās ārā. Pretējās mājas skurstenīši, cits ze-
māks, cits augstāks, kā ērģeļu stabules. Uz 
maza balkoniņa joprojām gulēja rudais kaķis. 
Tā kā dzīvnieks tur bija redzams jau pirma-
jā dienā, kad Rets ienāca noīrētajā istabā un 
pavērās pa logu, viņš pēc kāda laika bija se-
cinājis, ka tā ir kaķa maita. Balkoniņa durvis 
bija aizmūrētas, blakus esošie logi – arī. Uz-
sākot pārbūvi, par kaķi laikam bija aizmirsuši. 

Latino prostitūta nāca no veikala ar bage-
ti rokā, vējš piepūta viņas košos svārkus kā 
balonu. Vakaros viņa ar savu mazītiņo Re-
nault brauca uz Buloņas mežu. Ieraudzījusi 
logā Retu, tumsnējā sieviete viņam valšķīgi 
uzsmaidīja. Rets atbildēja ar neviltoti sirs-
nīgu smaidu un rokas mājienu. Viņš mīlēja 
visu pasauli. Kamēr pasaule lika viņu mierā 
un neko no viņa nepaģērēja.

Platu muti nožāvājies, vīrietis atgriezās pie 
klēpjdatora, ar nopūtu atzinās pats sev, ka 
neko daudz vairāk par Ilgu Liepu pateikt ne-
var, un aši uzklabināja pēdējos divus teiku-
mus, ko bija izdomājis, vēl pirms sāka rakstīt.

„Ardievu, Skolotāj – Nous ne nous verrons 
plus sur terre*. Es jūs ļoti mīlēju.”

Ar labi padarīta darba apziņu Ritums atlai-
dās uz kušetes, nospieda daudzdisku atska-
ņotāja pogu. Vijīga Debisī mūzika ieaijāja tik 
nepieciešamajā diendusā.

*  *  *
* Rinda no Gijoma Apolinēra dzejoļa „L’Adieu” – uz šīs 
zemes mēs vairs neredzēsimies

Rets Ritums bija ieradies Parīzē, lai mācītos 
ģitāras spēli pie kādreiz slavena, bet nu diez-
gan krietni alkoholā iemirkuša flamenco ģi-
tārista Madrides Karlosa. Naudu skolotājs 
neņēma, jo pajumti un iztiku allaž atrada pie 
kāda žēlīga sievišķa. Par stundām, kas nori-
tēja ne pārāk tīrā tavernā tepat ap stūri, bija 
jāmaksā graudā, proti, virtuozs labprāt pie-
ņēma lēto beaujaulais.

Mācībstundām parasti bija trīs stadijas – vis-
pirms Karloss atnāca paģirains un saīdzis, 
ļāva kaut ko paspēlēt skolniekam, pats tik-
mēr malkoja vīnu un neapmierināti burkšķē-
ja par slikto spēli. Bļāva: „Nu, smuki, smu-
ki, bet nav pa īstam, passion, passion! Izpist 
tev vajag to ģitāru, tad būs!” Pēc tam, kā ie-
sildīdamies, spēlēja pats un palaikam kādu 
akordu atkārtoja, skaidroja un lika atkārtot 
arī skolniekam. No spēles apguves viedokļa 
tā bija vērtīgākā daļa. Noslēdzošajā spānis 
jau bija krietni sareibuļojis, spēlēja mežonīgā 
ātrumā un ar tādu kaisli, ka bija jābaidās, vai 
tik viņu neķers trieka. Rets Ritums itin labi 
saprata, ka derīgāk tad būtu iet atpakaļ uz 
savu noplukušo istabeli, bet flamenco bija 
kā narkotika – jo vairāk viņš to klausījās, jo 
vairāk kāroja dzirdēt vēl. Un jo vairāk gribē-
ja spēlēt pats.

Tehnika nebija problēma. Rets Ritums taču 
reiz bija bijis jaunais ģēnijs – multiinstru-
mentālists, kas instrumentus apguva vienu 
pēc otra, kolekcionēdams prasmes kā tau-

Rakstniece Ilze Lāce-Verhaeghe strādājusi kā 
juriste-lingviste Eiropas Savienības Padomē, 
tulkojusi vairāk nekā 50 angļu un amerikāņu 
darbus, patlaban dzīvo Vācijā.
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riņus uz kniepadatas. Klavieres, dažādi pū-
šamie instrumenti, pat vijole. Ritums tomēr 
nebija nekāds āksts, cilvēks-orķestris. Viņš 
nespēlēja visus šos instrumentus vienlaikus. 
Tikai šad un tad atļāvās uzstāšanās reizēs 
pāriet no viena instrumenta pie otra, parasti 
džeza improvizācijās.

Bērnībā Rets bija bijis puika, kas neko daudz 
neatšķīrās no saviem vienaudžiem (par ne 
visai parasto vārdu viņš visu mūžu dusmo-
jās uz māti un viņas banālo literāro gaumi), 
kura dzīvi negaidīti pārmainīja galvas trau-
ma – klasesbiedra fizkultūras stundā ne-
veiksmīgi sviesta „granāta”. Retu pārveda 
mājās no slimnīcas, bet uz skolu iet vēl ne-
drīkstēja, tāpēc mamma  nodeva viņu Ālavās 
Govs gādībā. Nekāds piena lopiņš mammas 
māsa, protams, nebija. Rutas tante bija kla-
vierskolotāja, kas kādreiz bija dzīvojusi kopā 
ar Retu, viņa vecākiem un vecvecākiem vienā 
no Pārdaugavas pārpalikušajām privātbūdi-
ņām. Līdz tā baisā skandāla naktij, kad Retu 
pamodināja mātes histēriskā kliegšana.

„Ārā, tu, ālavā govs! Un to jākli ņem līdzi, 
puikām nav tāds mēsls par tēvu vajadzīgs!”

Ar spalgu šņirkstu plīsa trauki, priekšnamā 
dobji bubināja citas – lūdzošas un mierino-
šas balsis. Tad noklaudzēja ārdurvis, aizšvīk-
stēja taksometrs.

Psihoanalītiķis bija skaidrojis, ka tajā naktī 
esot nomirusi Reta vēl neuzplaukusī vēlme 

„jāties”. Protams, smalkais Londonas speciā-
lists to bija paudis ar medicīnas terminiem 
piebārstītos teikumos. 

Vēlāk māsas salaba. Rets bija grūts bērns, 
noslēgts, mēdza bēguļot no skolas, tāpēc 
mamma viņu laiku pa laikam piespēlēja mā-
sai, profesionālai mūzikas pedagoģei. Pie 
Rutas tantes vaļodamies, Rets Ritums pir-
moreiz apsēdās pie klavierēm, tāpat vien – 
paklimperēt. Un pie Ālavās Govs raženajiem 
pupiem bija šad tad arī izraudājis savas sko-
laspuikas bēdas.

Mūzika sagūstīja viņu tā, kā ilgi gaidījusi, al-
katīga plēsoņpuķe aprij kukaini. Starpbrīžos 
Rets centās būt tāds pats kā visi citi. Grūstī-
jās, lūrēja meitenēm zem brunčiem. Bet brī-
vajā laikā vizinājās trolejbusā un klausījās 

„austiņās” Bahu vai Hendeli.

Mūzikas skolas vakara kursos Rets tomēr no-
kļuva diezgan vēlu. Tikai tad, kad bija vecā-
kiem par prieku izstudējis inženierzinātnes, 
kuras ātri vien izmeta no galvas un vēlāk – 
arī no biogrāfijas. 

Mūzikas skolā viņš sastapa savu Skolotāju. 

Ilga Liepa. Ilga Liepa. Sievietes vārds bija kā 
čella lociņa vilciens pār stīgām.

Baltā roze, ko viņš uzdrošinājās nolikt uz sol-
fedžo skolotājas klavierēm viņas dzimšanas 
dienā. Un tad bikli gaidīja – vai dievinātā 
skolotāja sapratīs, ka tas ir message, vai ti-
kai pasmaidīs un ieliks vāzē pie citu apsvei-
cēju dāvātajām. Ilgas Liepas seja pietvīka. Un 
Reta Rituma sirds aizlidoja debesīs.

Astoņpadsmit gari gadi šķīra viņus laikā, bet 
dvēseles bija satikušās šeit un tagad. Tos ga-
dus, jā, tos Ilga, kā attapusies, mēdza viņam 
šad tad atgādināt, bet Rets to nepieņēma. 
Kāda nozīme gadiem, kāda – laulībai un sa-
zin cik tur bērniem, ja viņi klausās Rahma-
ņinova Jāņa pasiju mazā baznīciņā Dauga-
vas krastā, pēc koncerta stāv pie upes, un vi-
ņus satin kopā bieza migla. Ja ir tāda domu 
un jūtu pārraide – viņš raksta kādu eseju, at-
skaņotājā smeldzīgi elso Brāmsa 3. simfoni-
ja, un uz datora ekrāna uzlec e-pasts: „Vai 
tev patīk Brāmss, RR? Tavas Ilgas.” Viņš šo 
sievieti  bija sapņaini saucis par MI. Manas 
Ilgas. Un viņa Retu  – RR, Retais Retums.

Tā bija Ilga Liepa, kas atbalstīja Retu viņa 
„īstā” instrumenta meklējumos, mudināja 
pievērsties džeza improvizācijām par klasi-
ķu tēmām. Viņi rakstīja viens otram garus e-
pastus. Viņi sūtīja īsziņas, dalīdamies ar kāda 
mirkļa pārdzīvojumiem. Mainījās ar mūzikas 
ierakstiem un franču dzeju. Atklāja viens ot-
ram senas bērnības sāpes un nelaimīgas mī-
lestības. Turēja kafijas tases trīcošās rokās 
īsajos tikšanās brīžos piepīpētās biljarda zā-
les kafejnīciņā iepretim Ilgas mājai.

Taču sievietei ar to nebija gana. Viņa neļā-
va abu mīlestībai izskanēt kā simfonijas lē-
najam, pēdējam akordam. Viņa plauka un 
pārziedēja kā pārāk ilgi glabāta roze. Rets 
aizvien biežāk uztvēra mājienus par vēlmi arī 
miesiski saplūst. Ilga kļuva nepacietīga, pat 
vulgāra. Viņa tik ļoti gribēja kāpt nost no 
pjedestāla, uz kura jaunais mūzikas censo-
nis bija viņu uzcēlis. Un Rets izmisīgi pūlējās 
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sievieti uz tā noturēt, sajuzdams mazohisku 
baudu par neiespējamo. Bello e impossibile.

Kāpēc, ak, kāpēc viņa dievietei ar noslēpu-
maino, tālumā vērsto zilo acu skatienu un tik 
burvīgi nenoteiktajām roku kustībām bija jā-
pārvēršas par miesaskāru kundzīti pirmskli-
maksa stadijā?

Bet Rets bija gatavs upurēties. Nest Ilgas Lie-
pas čemodānu lidostā un dienišķās pārtikas 
maisus no veikala (tikai līdz mājas stūrim, lai 
bērni neierauga), pārrakstīt datorā kaut kā-
das nebeidzamas atskaites mūzikas skolas 
vadībai, pat pasniegt viņas vietā privātstun-
das, kad pārgurusī sieviete bija sasirgusi. Un 
galu galā varēja taču veikt arī tās fizioloģis-
kās kustības, ja reiz mīļotajai to vajag.

Viņi visu izdarīja pareizi. Saulei rietot, kaili 
skrēja jūrā peldēties. Iztukšoja martini pude-
li. Guļvietu klāja Ilgas lauku mājās bēniņos 
zem vīgriežu un piparmētru pušķiem. 

Un nekā. 

Ilga ar pusmūža sievietes intuitīvo taktu pra-
ta noslēpt vilšanos. Turpretim Rets savu mī-
lestību saspieda saujā ka trauslu stikla glā-
zi un izmeta. Tik viena maza lauska aizķērās 
sirdī, bet tā pamazām apauga, godkārajam 
mūziķim traucoties no viena instrumenta 
pie otra, no viena hipsteru pasākuma uz nā-
kamo.

„Mums viņš tāds ir viens, mūsu retais retums,” 
Reta starptautiskā festivālā gūto panākumu 
aizgrābts, avīžrakstā dainoja kāds dzejnieks, 
kas kaut kā sāniski bija iespraucies starp dip-
lomētiem muzikologiem un šad tad publicē-
ja rakstiņus par „pašmāju” avangardistiem. 
Rets sarāvās – bet nē, tā bija tikai poētiska 
sagadīšanās.

Retu vajāja neciešamas galvassāpes. Viņš sa-
prata, ka pārpūle labi nebeigsies, bet doma, 
ka viņa vietā piedalīties un gūt panākumus 
varētu kāds cits, bija vēl neciešamāka.

Un tad kādu vakaru Ilga bija lūgusi satikša-
nos. Kaut uz īsu brīdi. Uz ielas stūra. Sievie-
te raudāja. Rets glāstīja viņas plecu, krūtis 
žņaudza žēlums un vainas apziņa. Bet viņš 
nespēja liekuļot un teikt tos vārdus, ko Ilga 
no viņa gaidīja. Jā, viņš neprāta mirklī bija 
lūdzis, lai mīļotā dodas kopā ar viņu uz kādu 
citu valsti, uz Itāliju, kur viņi varētu abi kopā 

spēlēt uz ielas, bet… tas drudzis bija pārsli-
mots.

Tovakar, iznācis uz skatuves, Ritums apjuka. 
Saksofona tur nebija. Tikai liela, melna kas-
te. Skatītāji zālē gaidīja, kad viņš sāks spēlēt. 
Rets pieplaka ar lūpām pie klavieru tausti-
ņiem un mēģināja pūst. Tad viņš noģība.

Atlabis Rets Ritums centās sekot ārsta pa-
domam un ievērot „garīgo higiēnu”. Vairs 
neskrēja visur, kur viņu aicināja. Iztikai pa-
sniedza privātstundas. Vairs neapguva jau-
nus instrumentus. Rakstīja mūzikas apska-
tus. Šad tad spēlēja izmeklētai publikai pri-
vātos saietos – par to labi maksāja. Un kais-
lība uz mūziku bija vienīgā, kas varēja iesvelt 
sārtumu vīrieša vaigos, paskripstināt vēderā 
kā mazs dzīvnieciņš.  

MI bija aizbraukusi. Uz Parīzi. Spēlēja klavie-
res krodziņos, luksuspreču veikalos un pat 
puķu tirdziņā zem klajas debess. Atrakstī-
ja, ka ģimeni šādi var uzturēt daudz vieglāk, 
un kur nu vēl iespēja dzīvot lieliskajā pilsētā. 
Viņu sarakste pa retam, reizēm pat ar pāris 
gadu starplaiku, izlauzās no rimtās ikdienas 
kā geizers. Bet viņiem vairs nebija īpašas vē-
lēšanās tikties. 

Tomēr viņi bija kā narkomāni, kas gana ilgi 
lietojuši vienu šļirci. 

Vasaras nogalē Retam bija atrakstījis kāds bi-
jušais skolnieks. Stāstīja, ka Parīzē šobrīd uz-
turoties slavens, kaut mazliet no ceļa nogājis 
flamenco ģitārists, kas pasniedzot stundas 
par vīna glāzi. 

Retam Ritumam tobrīd bija gandrīz tikpat 
gadu, cik skolotājai Ilgai Liepai tajā neprā-
tīgajā pavasarī. Deniņi sāka sirmot. Un viņš 
gribēja mēģināt vēlreiz būt tāds – aizrautīgs, 
panākumus alkstošs… Bet varbūt tas bija 
pavisam kaut kas cits, kas dzina viņu uz Parī-
zi. Tomēr nē – Ilgas Liepas tai pilsētā, acīmre-
dzot, vairs nebija, jo pēdējā uz Francijas nu-
muru sūtītā īsziņa bija palikusi bez atbildes.

Un viņš atbrauca, nepiedienīgi puiciskā ap-
ģērbā, sasējis zirgastē uz pieres jau patālu 
atkāpušos matus, ar nelielu ceļasomu un ie-
krāto naudu, kuras vajadzēja pietikt pāris 
mēnešu askētiskai iztikai un īrētam kaktam 
Parīzes nomalē. Ģitāru Rets Ritums nopirka 
turpat netālu, kādā sānieliņas antikvariātā ar 
aizputējušiem logiem.
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Signe Rirdance

VISTAS ZUPA
Fragments no nepabeigta manuskripta ar 
pagaidu nosaukumu Pārtika
Griesti Dzintras istabā bija izlikti ar nekrā-
sotiem koka dēļiem. Atsedzot koka miesu 
šķērs griezumā, kā tumšāki laukumi uz dē-
ļiem iezīmējās zaru vietas un gadskārtu loki. 
Vakaros Dzintra bieži gulēja gultā un pētī-
ja griestu musturus. Sveķu iezīmētajos ce-
ļos viņa bija iemācījusies saskatīt princeses 
krinolīnos un smuidrus prinčus un kavalie-
rus, kas to vien gaidīja, lai lūgtu meitenes 
uz deju. 

Pirms pāris gadiem paps kādu vakaru bija 
atzvēlies krēslā vēl smagāk nekā parasti un 
paziņojis, ka jaunajai mājai pirmais stāvs nā-
kot gatavs un lai māsas sākot gatavoties pār-
celties, katrai būšot sava istaba un mātei ar 
tēvu arī sava, vairs ilgāk nevarot un nevaja-
got gaidīt. Griestu rakstus Dzintra sāka pē-
tīt jau pirmajā vakarā, nevarēdama aizmigt, 
jo vienai pašai istabā bija pagalam neomu-
līgi. Te nedzirdēja nedz jaunākās māsas Ras-
miņas šņākuļošanu – noskrējusies ar sētas 
draugiem pa lauku, māsa vienmēr aizmiga 

Mācības pie Madrides Karlosa sākās jau pēc 
pāris dienām. Tās gan pacilāja, gan pazemo-
ja. Īpašu panākumu nebija. No izdzertā lētā 
vīna dedzināja pakrūtē. Bet prom Rets Ri-
tums nebrauca. Jo avangardistu žurnālā par 
viņu jau bija uzrakstīts. Viņu gaidīja atgrie-
žamies jaunā ampluā.

*   *   *

No pusdienlaika snaudiena Ritumu uzbun-
goja Ravēls. Tā uz mūzikas skaņām pārjū-
tīgais multiinstrumentālists bija iekodējis 
savu apziņu – mosties ar Bolero. Pieslējās sē-
dus, sabužināja matus, sataustīja uz krēsla 
kapuč jaku.

Pirms iet uz kārtējo mācībstundu, bija jāno-
sūta tā eseja. Ritums aši pārlasīja, izbaudī-
dams labi veidotos, gandrīz sapņainos teiku-
mus. Jo īpaši viņam patika tie divi nobeigu-
mā.

„Ardievu, Skolotāj – Nous ne nous verrons 
plus sur terre. Es jūs ļoti mīlēju.”

Mirkli padomājis, tomēr izsvītroja pēdējo.
Nav ko sakāpināties. Pilnīgi pietiek ar atsau-
ci uz to Apolinēra rindu, kuras nozīme bija 
zināma vien viņiem abiem. Send.

Noskrējis pa čīkstošajām koka vītņkāpnēm, 
viņš sparīgi aizcirta mājas durvis. Otrajā stā-
vā nošķindēja īrētās istabeles logs. Stikli ne-
izbira, tik tā viena lauska, kas sirdī, atkal 
nevajadzīgi sakustējās. Mugurai pārskrēja 
aukstas tirpas. 

Skaudrajam un haotiskajam vējam bija pie-
vienojies piekvēpis rudens rasinātājs, un abi 
kopā tie apraudāja afsfalta korsetē iežņaug-
to pilsētu. 

Uzmaucis galvā pelēkās jakas kapuci, Ritums 
uzņēma savu ierasti straujo, mērķtiecīgo gai-
tu. Ticis līdz stūrim, viņš piepeši mainīja vir-
zienu. 

Ģitāras izvarotājs no viņa neiznāks. 

Vismaz šovakar ne. □

Signe Rirdance ir dzimusi Bauskā, 
deviņdesmito gadu vidū studējusi politikas 
zinātni Viskonsinas Universitātē ASV, kopš 
2010. gada dzīvo un strādā Stokholmā, 
audzina 3 bērnus, brīvajā laikā spēlē cītaru 
grupā „Stokholmas Spēlmaņi”, māca Latviešu 
sestdienas skolā un raksta.
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pirmā, nedz mātes un tēva klusinātās sa-
runas, kuras Dzintru bija ieaijājušas miegā 
viņu mazajā divistabu dzīvoklītī, ko tēvam 
uz kalpošanas laiku bija piešķīrusi dzelzce-
ļa valde. Jaunajā mājā bija pazudusi garām-
braucošo vilcienu dunoņa, kas līdz šim lai-
ku sadalīja vienmērīgos, labi saprotamos 
nogriežņos. Jaunajā dzīvesvietā bija jūtams 
milzīgs, kluss svešums, kas pletās no neizpē-
tītajām pažobelēm un neizbūvētā otrā stā-
va līdz pat dārza tālajam galam, kur meže-
ņi tinās ap krustu šķērsu sakritušu mūžvecu 
ābeļu stumbeņiem. Lai rastu vismaz kādu at-
balsta punktu, Dzintra pievērsa visu uzma-
nību griestu dēļiem sev virs galvas. Nespē-
dama aizmigt, katram dēlim viņa izdomāja 
savu stāstu – uz viena bija redzams, kā trīs 
princeses steidzas uz balli, kleitas – tumšie 
zaru pleķi – viena par otru skaistākas un vi-
dukļi smuidrāki; uz blakus dēļa pulcējās jau-
nekļi un kungi platiem pleciem un smalkos 
uzvalkos. Uz trešā dēļa bija redzama balles 
aina, kavalieru slaikie, tumsnējie stāvi bija ie-
dūrušies dāmu krinolīnos; dejotāju pāri bija 
sastinguši mūžīgā apskāvienā nedzirdamas 
mūzikas pavadījumā, kas skanēja Dzintras 
galvā, līdz ievilināja viņu bezapziņas miglā.

No papa istabas vakaros aizvien biežāk bija 
dzirdama tāda kā gārgšana, un Dzintra ne-
varēja saprast, vai tēvs ir aizmidzis un nespēj 
pamosties no murgaina sapņa, vai arī klīst 
nevienam nepiederošā teritorijā kaut kur pa 
vidu, nespējot pārvarēt ne miega, ne nomo-
da robežas. Kopš vecākā māsa Skaidra bija 
pārcēlusies dzīvot uz Ventspili pie vecāmeļa, 
mājās bija iestājies tāds kā pamirums. Māte 
vairs nerunāja par augšstāva izbūvēšanu vai 
augļu dārza iztīrīšanu. Tēvs caurām dienām 
dēdēja istabā, vijoli rokās neņēma, pārlapo-
ja tik vecus papīrus un nevarēja vien sagai-
dīt komisijas sēdi, kas lems par darbaspēju 
zudumu un pensijas piešķiršanu. Māte pēc 
brokastīm nokopa galdu, paņēma tēva uz-
asināto lāpstu un katru dienu uzraka vismaz 
pāris metru zemes, izlasot no tās spaiņiem 
nezāļu, satrunējušu koka sprunguļu, citu kri-
talu, nemaz nerunājot par būvniecības atkri-
tumiem, sarūsējušām naglām, skārda atlie-
kām, ķieģeļu drumslām. Uz āru izvērstā ze-
mes odere trekni spīdēja rudens saulē. Pava-
sarī izvilks dobes, pārraks zemi ar dakšu, sēs 
un stādīs, un nākamajā rudenī būs pašiem 
savi burkāni, kartupeļi, kāposti.

Marija iesmēla ūdeni no akas un turpat ārā 
nomazgāja rokas. Sasprāgušie, dažviet asi-
ņojošie pirkstu gali darīja sāpes. Viņa samek-
lēja aptieciņā vazelīna ziedi un biezā kārtā 
pārklāja to plaukstām gluži kā cimdus. Āda 
pateicībā sūrstēja. Tas bija uz labu – ja iz-
dotos pāris dienas rokas pasaudzēt, sadzītu 
pat dziļākie pušumi. Marija izķemmēja ze-
mes putekļus no matiem un sasprauda tos 
vecmodīgā mezglā; iespiest ondulācijas ne-
bija ne laika, ne patikšanas, viņa tikai uzme-
ta plecos garo vilnas jaku, apsēja lakatu, tad 
saposa jaunāko meitu, kas nebija ar mieru 
palikt mājās, un abas nogāja kājām visu ceļu 
pāri dzelzceļa tiltam no jaunās mājas līdz 
pat dzelzceļa depo otrā pilsētas malā.

Marija gāja pa taku, kas bija iemīta blakus 
sliedēm. Cauri tilta spraišļiem varēja redzēt, 
kā lejā vēsi viz Lielupes ūdeņi, un palieņu 
pļavās pēdējo vasaras zāli laiski plūca vietējo 
saimnieku govis. Rasmiņa dungoja un lēkā-
ja no viena gulšņa uz otru, nespēdama vien 
sagaidīt tikšanos ar vecajiem draugiem, kas 
lokomotīvju paēnā spēlēja paslēpes un aklās 
vistiņas un kāvās un salīga mieru krāsainas 
stikla bumbiņas un koka stīpas dēļ.

Atstājusi Rasmu nosmulējušos bērnu barā 
pie dzelzceļnieku dzīvojamās mājas, kurā 
viņu pavisam jauniņu pēc atgriešanās no 
bēgļu gaitām bija ievedis vecais Baumanis 
un kurā bija ieņemtas un dzemdētas abas 
viņu jaunākās meitas, Marija vēra dzelzceļa 
pārvaldes durvis. Viņa gribēja par pāris la-
tiem vai varbūt pat baltu velti sarunāt vezu-
mu veco sliežu gulšņu, kurus cerēja izman-
tot ziemā malkai un šķūņa pamatiem. – Vai 
tad vecajam Baumanim būs vairs spēks šitos 
malkā sazāģēt? – brīnījās kantoristi. Marija 
izlikās, ka nav dzirdējusi, tik vienojās, ka vie-
nu daļu vedīs sazāģētus, otru iekraus veselus, 
lai pietiktu gan malkai, gan šķūnim. Viņa sa-
meklēja meitu, kas starp vagonu sastāviem 
un lokomotīvēm spēlēja paslēpes, sandales 
piebirušas smalkiem oļiem un baltās zeķes 
nobrukušas līdz potītēm. Abas jau griezās 
mājupceļam, kad bijusī kaimiņiene ievilka vi-
ņas savā ķēķī, vēlēja apsēsties un piedāvāja 
glāzi piena ar cepumiem. – Kā tad ir tur otrā 
pusē upei, pašai savā mājā? Tur jau tai Putnu 
ielā smalki cilēki vien dzīvo, zobārsti un ie-
rēdņi, vai tad lopus maz varēsit turēt? – viņa 
prašņāja. Marija par atbildi smējās un joko-
jās gluži kā vecos laikos, tikai pakrūtē juta 
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tādu kā smagumu savelkamies, laikam piens 
nebij bijis labi atdzesēts. Viņa notrausa smil-
tis un cepumu druskas no Rasmiņas kleitas 
un cēlās iešanai. – Baumanis paliek nemie-
rīgs, ja es ilgāk esmu prom, viņš tagad gan-
drīz pa istabu vien. – Mājupceļā saule bija 
aiz muguras. Zema un sarkana tā bija izbi-
rusi cauri mākoņu pārslām debesu viducī un 
vairs nesildīja, tikai neizbēgami slīga lejup. 
Marija steidzināja meitu, lai nokļūtu mājās 
pirms tumsas.

*  *  *

Dzintra gulēja gultā uz muguras, acis plati 
vaļā, bet balles ainas uz griestu dēļiem bija 
pazudušas. Tumšie un gaišie plankumi gries-
tu musturā mijās tādā pašā ritmā kā sāpju 
viļņi, kas ik pa brīdim sažņaudza vēderu cie-
tā dūrē, pārtriecās pāri visam augumam, sa-
velkot to čokurā, atsitās kā ar āmuru pret 
galvas vidu, tad uz brīdi palaida viņu vaļā, 
lai pēc īsas ieelpas atkal sagrābtu savā varā. 
Katru Dzintras sāpju virsotni griestos iezīmē-
ja melna zaru rēta, un to kļuva vairāk un vai-
rāk, tās griezās ap gaišajiem ieelpas brīžiem 
aizvien ātrāk nebeidzamā kustībā. 

Dzintra bija audums – diega pavediens, kuru 
milzīgas stelles locīja te uz augšu, te uz leju 
tūkstoš pagriezienos, katrs krustpunkts ar 
citiem diegiem, katrs pagrieziens sāpēja kā 
elle, bet no tiem nebija izejas, viņas augums 
bija izstiepts un izlocīts vesela baķa garumā, 
un tam nevarēja saredzēt ne gala, ne malas. 

Dzintra bija aizdambēta upe, kuras ūde-
ņi, nerodot izeju, sastājās biezi recekļainos, 
tumšsarkanos kunkuļos, kas tikai lielākajos 
sāpju uzplūdos izspiedās cauri audu režģim. 
Tikko izplūduši, tie bija karsti kā ogles no 
krāsns un dedzināja; pēc brīža tie pārvērtās 
ledus gabalos tur, kas parasti bija pati siltākā 
ķermeņa vieta starp kājām. Ledus gabali iz-
staroja mežonīgu aukstumu līdz kāju pēdām 
un roku pirkstgaliem un raustīja augumu 
neapstādināmos drebuļos. Dzintras kājas slī-
dēja uz ledus, rokām nebija kur turēties, un 
viņa pa milzu piltuves muti riņķodama krita 
lejā. Pēc nemaņas brīža viņa atrada sevi vers-
mojošā mašīntelpā, kur viņas augums satu-
rēja kopā lokomotīves riteņus, un tie drāzās 
uz priekšu aizvien ātrāk un ātrāk, sasniedzot 
mežonīgu tempu. 

Dzintra bija melnie tērauda savienojumi – 
klaņi, kas kustējās uz priekšu, uz augšu, uz 
leju, uz aizmuguri, atkal uz priekšu, uz aug-
šu un tā bez apstājas, raudami spoži sarka-
nos riteņus uz priekšu vienā rindā. Apkārt-
ni sedza lokomotīves dūmi no sadedzināta-
jām oglēm un tvaiki, viss šņāca un pukšķēja, 
tērauda riteņi klaudzēja uz sliežu savienoju-
miem; lielāks ātrums vairs nebija iespējams, 
Dzintra tūliņ salūzīs tūkstoš gabalos un mo-
lekulu miljardos – līdz pēdējā brīdī mašīnista 
logā parādījās tēva seja, tik jaunu un staltu 
viņa tēvu nemaz neatcerējās. 

Dzintra stāvēja blakus tēvam mašīnista kabī-
nē, savā eļļainajā darba cimdā viņš saņēma 
Dzintras balto, šauro roku, lika to uz dažā-
dām svirām, mācīja pārslēgt ātrumus un sa-
mazināt un palielināt tvaiku. Blakus mašīnis-
ta palīgs – tas bija viņas Roberts savā policis-
ta formā! – liesmojošā, vaļējā krāsns mutē 
ar milzīgu lāpstu šķipelēja akmeņogles. Viņi 
brauca aizvien ātrāk un ātrāk, sāpes pazuda, 
ietinusies baltos lokomotīves dūmos, pazu-
da arī apkārtējā ainava, Dzintra ar tēvu ti-
kai smējās un smējās, un smējās, un pacēlās 
pāri lokomotīvei, pāri sliedēm, pāri stacijām 
un pāri tuneļiem, līdz viņi paši un visa ainava 
pazuda baltajā miglā.

Marija nezināja, ko iesākt. Staubēniete ar 
savu melno somu, pilnu vārdos nenosauca-
miem, spožiem metāla instrumentiem, jau 
sen bija prom, atstājot aiz sevis vien asiņai-
nus palagu murskuļus, ko Marija noraka tā-
lākajā dārza stūrī. Dzintrai būšot grūti, asi-
ņošot vēl kādu laiku, bet viss esot labi iztīrīts, 
un laiks jau visu dziedēšot, lai tik neskrienot 
uzreiz pie dakteriem, viņa bija teikusi. Taču 
Dzintrai kļuva tikai sliktāk un sliktāk, visu die-
nu viņa locījās krampjos, tad uz vakaru sacē-
lās karstumi, nākamajā dienā viņa murgoja 
un gulēja kā nemaņā. Rasma turējās savā is-
tabā; Marija bija noliegusi viņai nākt māsai 
tuvumā, itin kā Dzintra varētu pielipināt jau-
nākajai kādu lipīgu slimību. Un ne tikai tā-
dēļ – Marija taču nevarēja atzīties meitai, ka 
nezina, ko iesākt. Jo Marija vienmēr zināja – 
kad meitenes vēl pavisam maziņas slimoja ar 
šarlaku un masalām, kad ģimene pārcēlās uz 
nepabeigtu un neiekoptu māju, kad vecākā 
meita Skaidra vai prātu zaudēja dēļ Rūdolfa, 
puišeļa, kurš mulsdams murmināja maigus 
atzīšanās vārdus Marijai pašai. Kad Baumans 
pāris gadu laikā no stipra vīra pārvērtās par 
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izdēdējušu sirmgalvi, kas izdzisa miegā vi-
ņai pie sāniem, un arī tad, kad viņas gud-
rā ģimnāziste Dzintra vairs vakaros nerāvās 
uz ballītēm un no rītiem mocījās ar nelabu 
dūšu. Marijai vienmēr bija padoms. Marija 
lika kompreses uz karstām pierēm, Marija 
izmeta Rūdolfiņu ārā no sirds un laukā pa 
durvīm, Marija palaida Skaidru uz Ventspili 
pie vecāmeļa dzīvot, Marija ņēma rokās lāp-
stu un iekopa dārzu, Marija sadabūja malku, 
Marija uz mūžu atvadījās no vīra Bērzu ka-
pos un vadīja saimniecību tālāk viena pati, 
un Marija sarunāja Staubēnieti ar viņas mel-
no instrumentu somu. Tikai nu Marija vairs 
nezināja, ko iesākt. 

Ar jaunāko māsu Marija satikās reti, lai gan 
tā dzīvoja pavisam netālu, Sakņudārza ielā 
pretī morgam. Milda tā arī nebija apprecē-
jusies; runāja, ka pie viņas šad un tad nākot 
ciemoties kāds draugs – vai pat vairāki, kas 
to zina un kas gan bija klāt stāvējis. Runāja 
arī, ka Milda esot krietni vēlīgāka pret tiem 
draugiem, kas nenāca ar tukšām rokām, bet 
ņēma līdzi pudelīti prieka vairošanai. Runā-
ja jau visu ko. Taču tie paši runātāji nekavē-
jās uzmeklēt Mildu, kad pašu dzīve draudēja 
izlēkt no sliedēm un kad vajadzēja izraudāt 
bēdas, kopā ar gudru cilvēku pacilāt glāzīti, 
uzklausīt padomu un vienu otru reizi doties 
mājās ar zāļu tējas sainīti no Mildas bufetes 
dziļākajiem plauktiem. 

Mildas pārbūvētā vienstāvu būdele salīdzi-
nājumā ar Baumaņu stalto namu izskatījās 
kā palielāka suņubūda, kurai kāds aiz līdzjū-
tības pielipinājis klāt vēl otru tādu pašu. Pie 
stūra, stingras saimnieces neiegrožoti, ne-
valdāmā kuplumā un plašumā auga viole-
tie miķelīši; rudeņos tie sniedzās mājiņai teju 
līdz jumtam. Mariju pie vārtiņiem sagaidīja 
draudzīgs pūdelis, kuru labākos laikos būtu 
varējuši saukt par baltu; pūdelis sīkiem solī-
šiem, nagiem klusi knakstot, veda Mariju is-
tabā pie lielā, apaļā galda un pats paslēpās 
špicainā galdauta garajās bārkstīs, kas slau-
cīja ne pārāk tīro klona grīdu. Milda pastū-
ma tālāk grāmatu, vecu avīžu un neiztukšo-
tu pelnutrauku kaudzes un, jā, arī kādu pu-
deli pabāza zem visu slēpjošā galdauta, un 
neizrādīja ne mazāko pārsteigumu par reto 
ciemiņu. Marijai viss bija jāizstāsta pašai.

– Izvāri viņai vistas zupu, pēc vecās žīdu re-
ceptes. Bet vispirms nosēdini Rasmiņu mā-

sai blakus. Lai viņa sēž un lasa skaļi grāmatu. 
Vai stāsta kaut ko. Lai tur Dzintru pie rokas 
un nelaiž prom.

Milda nepārmeta Marijai, ka tā pēc pārcel-
šanās nav rādījusies uz Mildas būdeles pusi. 
Protams, ka Marijai vispirms vajadzēja sapa-
zīties un dzert kafeju ar kaimiņu madāmām, 
zobārsta kundzi un orķestra diriģenta kun-
dzi, un ģimnāzijas direktora kundzi. Un tad 
nāca vecā Baumaņa slimošana, visa saimnie-
cība un meitenes Marijai vienai uz kakla. Ko 
gan Milda no tā zināja un ko gan viņa māsai 
būtu varējusi palīdzēt. 

– Nopērc tirgū veselu vistu, izķidā, sadali. Tad 
liec katlā, uzlej aukstu ūdeni – daudz, jo jā-
vāra būs ilgi. Pieliec sāli, piparus un laurula-
pas un vāri uz lēnas uguns. Vāri un noputo, 
vāri un noputo, lai buljonā nepaliek nekādi 
netīrumi.

Nedz Milda pārmeta māsai, ka tā nav gana 
pieskatījusi meitu. Pati no savas pieredzes 
Milda zināja, kā septiņpadsmit gadu vecu-
mā visas labās mācības izkūst vienā saldkai-
rā pieskārienā. Svešas, siltas rokas ap vidukli, 
tās pašas – nu jau puspazīstamas – plaukstas 
matos, mīļie pirksti slīd pār muguru, nebei-
dzamas saldas tirpas visā augumā un atskār-
ta, ka viss ir atrisināts, visas bailes, neziņa, 
vientulība prom. Visi aizliegumi un brīdinā-
jumi aizslaucīti un atstāti aiz muguras, priek-
šā vien salda un neizbēgama brīvība, kas bija 
jāiegūst līdz galam. Un tikai mūžību un trīs 
(četrus? piecus?) vīriešus vēlāk Milda bija at-
skārtusi, ka brīvība sākas tad, kad tirpas no-
rimušas.

– Uguni vajag ļoti lēnu. Vāri stundas trīs, var 
pat visas četras. Pēc pirmās stundas piemet 
notīrītas saknes – pētersīli un seleriju. Vēl 
pēc kādas stundas pieliec burkānus.

Milda nepārmeta māsai, ka tā nav izstāstīju-
si Dzintrai, kas darāms, lai izvairītos no saldo 
trīsu nelabās pēcgaršas, vai vismaz atvedusi 
pie Mildas aprunāties. Viņa zināja, ka Mari-
jas dabā nebija runāt par šādām lietām. Arī 
Marijas zāļu skapīša dziļumos glabājās etiķ-
ūdens un skalojamā šļirce, bet Baumanis pēc 
meitu piedzimšanas aizvien retāk čīkstošajā 
gultā taustījās uz viņas pusi, un Marija ju-
tās viņam par to pateicīga. Kā ļaunu murgu 
viņa atcerējās bērnībā nojaustos mātes nak-
snīgos gājienus cauri mājai, ūdens šļakstus 
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mazgājamajā bļodā un šķebinošās, skāņās 
etiķa smakas atliekas no rīta virtuvē. 

– Kad zupa vārījusies vismaz pāris stundu, iz-
ņem visus vistas gabalus un pavāri vēl stun-
diņu bez gaļas. Buljonam jābūt dzidram kā 
bērna asarai. Ja vajag, nokās caur marli un 
vēl pavāri.

Milda ar Mariju nerunāja par tām daudza-
jām reizēm, kad etiķūdens procedūras viņu 
mātei nebija devušas cerēto rezultātu. Viņu 
vecāki bija bijuši vai sisti ar auglību, vairāk 
par četriem bērniem viņi nekādi nevarēja at-
ļauties, un mammels atkal un atkal pakļāva 
ķermeni dažādām mocībām, lai tikai izknieb-
tu sevī nevajadzīgos ziedpumpurus. Marija, 
likās, neko no tā nemanīja vai vismaz izlikās, 
ka neko nezina un nesaprot, kādēļ mammels 
atkal pāris nedēļas neceļas no gultas, kamēr 
atkopjas no kārtējās indēšanās; Milda redzē-
ja un zināja visu, pat to, ko vecāki par varēm 
pūlējās noslēpt no meiteņu acīm. Priekšlai-
kus un nedzīvi dzimušos aizmetņus tēvs ie-
tina drānā un noraka dārza tālākajā stūrī. 
Mammels tur nekad negāja un nezināja, ka 
Milda piestādījusi dārza galu ar papardēm 
un vizbulītēm, kas paēnā zem lielajām laz-
dām auga griezdamies.

– Vistas gabaliem novelc ādu, noņem gaļu no 
kauliem un samal. Sataisi frikadeles. Piemet 
beigās kādus lociņus un dillītes no dārza, lai 
svaigāka garša. Gaļu viņai uzreiz nedod, būs 
par stipru – sāc ar pāris karotēm buljona. 

Turpat blakus galdam mazajā istabelē bija ie-
spiesta milzīga ozolkoka bufete. Milda izņē-
ma loksni bieza, brūna papīra, ar ierastu kus-
tību zibenīgi satina to tūtā, aizlocīja galu un 
sabārstīja tajā tējiņas un zālītes, kas glabā-
jās stikla burkās bufetes daudzajos plauktos.

– Asinszāle, nātre, pelašķis, klinģere, sūrene, 
tauksakne, mežrožu augļi, priežu pumpuri... 
Iztīrīs sliktumus, savilks pušumus. Uzlej ver-
došu ūdeni un ļauj labi nostāvēties, nokās 
un dod Dzintrai pa karotei, kaut vai lūpas 
apmērcē. Un te būs otra tūte tev pašai, vī-
grieze un baldriāns, un kumele. 

Marija iebāza abas tūtas savā tašā un kā pa-
teicībā – vai varbūt pārmetoši? – notrausa 
mūžvecas drupatas no galda virsmas, no-
gludināja sadzeltējušo galdautu, tad cēlās 
promiešanai.

– Būs labi, māsiņ, Dzintra ir jauna un stipra, 
viņa izvilks. 

Milda ar pūdeli, kas glaudās viņai pie ikriem, 
palika stāvam pie vārtiņiem un noskatījās 
māsai pakaļ. Marija pēdējos gados bija pie-
briedusi; starp šaurajiem, meitenīgajiem ple-
ciem un apjomīgo sēžamvietu un gurniem 
bija pazudis agrāk izteikti slaidais viduklis. 
Viņa gāja, viegli gāzelēdamās, un ik pa brī-
dim neveikli tipināja uz priekšu maziem so-
līšiem, lai tikai ātrāk atgrieztos mājās. Mil-
da skatījās un skatījās, kā attālinās un aiz-
vien mazāks kļūst māsas novecojušais stāvs, 
līdz tas pazuda aiz krustojuma. Šunelis ne-
pacietīgi trinās gar kājām, cerēdams atgriez-
ties mājas siltumā, bet Milda tikai skatījās tā-
lumā pāri miķelīšu krūmam, pāri bruģētajai 
ielai un mazo mājiņu rindai ielas otrā pusē, 
līdz skatiens vērsās uz iekšpusi un viss ārējais 

– iela, koki, mājas – saplūda vienkopus un vir-
puļoja cauri laika apžilbinošajam karuselim.

*  *  *

Dzintra atveseļojusies, saposusies labāka-
jā kostīmā, eleganti sasukātiem matiem, ar 
Robertu pie sāniem, milzīgu čemodānu pie 
rokas un žņaudzošu tukšumu iegurnī kāpa 
kuģī uz Vāciju. Roberts bēga no komunis-
tiem, Dzintra bēga no mātes, no svešā klu-
suma Putnu ielas mājā un no visa, kas tajā 
bija vai nebija noticis. Vēl pēc pāris gadiem 
Vācijā viņa kāpa citā, daudz lielākā kuģī, kas 
veda pāri okeānam, un tad tālāk no vecāku 
mājas vairs nevarēja aizbēgt – nedz arī tajā 
atgriezties. □
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Zigurds Skābardis

SEDUKSĒNS
Kravčuks sita metodiski un droši. 

Izķēris meklēto lielajā starpbrīdī, viņš bija 
līksmi aizvedis to pa otrā stāva gaiteni. Pa 
ceļam braši pasveicinājis bižkriņģeļoto Ro-
zes mammu. Mācību daļa no saviem aug-
stumiem bija aizdomīgi noskatījusies pārītī 

– Kravčuks bija sagrābis viņa elkoni kā spīlēs, 
gūsteknis būtu varējis zvērēt, ka Apakša sa-
prot, kas viņu ved un uz kurieni –, tad atņē-
musi Kravčuka sveicienu un ļāvusi lietām ri-
tēt savu gaitu. Lejā uz pirmo stāvu, cauri ves-
tibilam, ārā pa zilajām parādes durvīm.

Kravčuks sita viņu skolas galā zem vītola, da-
žus soļus no pagraba trepēm. Pa tām vaja-
dzības gadījumā fiksi varēja nomukt. Apkārt 
stāvēja Kravčuka čomi, tādi paši pusbandīti, 
špana1 un viņu pielīdēji. Pēdējie varbūt izmā-
cīsies par advokātiem, pirmie jau agri ietiks 
čokā – tie, kas nepaspēs sākt ar Daugavpils 
koloniju.

Spēriens pa vēderu atņēma elpu, kā likās, uz 
neatgriešanos. Sekoja āķis pa muti, no apak-
šas ar kreiso. „Tu man zajebal2, Saharok3. 
Pats izpelnījies, es tevi brīdināju. Atpisies no 
viņas, saprati? Un muti, bļa, vairs nepalaid!”

Pēc labā taisnā viņš izspļāva zobu, tas palika 
līgojam sārtā, saldi sāļā pavedienā.  Kravču-
ka cīņubiedri iesmējās. „Cukuriņ, esi puika!” 
Viņš neturējās pretim – zināja, ka būs tikai 
sliktāk. Vēderā milza sāpīga lode.

Gar acīm nošķīda melnas svītras, pēc tam 
pierē ar brīkšķi ietriecās asfalts.

*  *  *

Tu esi kolosāla. Vienreizēja. Ar savām brūna-
jām cirtām, ar mijkrēšļa zilajām acīm. Ar au-
gumu, kurš vēl četrdesmit un piecdesmit ga-
dos būs tikpat skaists, to redz pēc mātes. Ar 
vai bez smaržām, kurās ir krustnagliņas, me-
lone, visi Tuvie Austrumi. Es tevi uzaicināšu 
pirmdien – beidzot, vienalga kur.

Nezinu, ko tu iesi studēt, tikai ne par sko-
lotāju, gandēt dzīvi sev un bērniem. Bet tas 
nav svarīgi, jo es gādāšu par tevi. Būšu ārsts, 
ķirurgs. Puse mācībās un darbā, puse pie te-
vis.

1 kriev. шпана: huligāni, sīki noziedznieki
2 kriev. sl. заебал: piegriezies, apriebies
3 kriev. Сахарок: Cukuriņ

Jau gadiem ik mirkli, pat nometis spiedienu, 
es domāju tikai par tevi. Latīniski es bez aiz-
ķeršanās drīz varēšu noskaitīt visu, no kā tu 
sastāvi, bet tu esi kaut kas vairāk – mūžības 
elpa, kaut arī nav nekādas mūžības.

Manī smeldzošo tukšumu bez tevis nespēj 
aizpildīt nekas. Nekādas laimas vaikules, ne-
kādas kimas vaildas. Es mīlēšu tevi vienmēr, 
citas nebūs nekad.

Pirmdien – pašā pavasara priekšvakarā, 
29.  februārī. Dienā, kas pienāk reizi četros 
gados un kad nevienam nav vārda.

Es tos atradīšu.

*  *  *

„Tu esi smuka, tu esi gudra, tu studē angļu 
valodu. Priekš kam tev tas vācietis? Sagrozī-
jis skuķim galvu!” kliedza māte. „Viņam kal-
poni mājās vajag, un piegulētāju, bet, kad 
apniksi, padzīs!” Roze saknieba lūpas. „Pa-
beigsi fakultāti, dabūsi diplomu, varēsi darīt, 
ko gribi! Tagad nekur nelaidīšu! Lai tēvam 
nav kapā jāgriežas uz otriem sāniem!”

Meita atspieda muguru pret virtuves durv-
ju stenderi, aizgriezās, paskatījās uz Tutan-
hamona foto blakus drēbju pakaramajam. 

Esmu rīdzinieks, bērnību līdz 9 gadu 
vecumam vadīju Tīrainē – mājā pie Rīgas 
robežas, kur apstākļi tolaik drīzāk atgādināja 
laukus. Dzeju un prozu esmu alkaini mīlējis 
vienmēr, laikam jau kā bēdzējs no „reālās”  
dzīves izaicinājumiem un iespējām. Studēju 
vācu valodu, no 1990. līdz 1993. gadam 
dzīvoju Ķelnē, Vācijā. Nu jau 25 gadus esmu 
pašnodarbināts tulks un tulkotājs, pēdējos 
divus – pusmūža krīzes plaukumā. Tas izrādījās 
negaidīti radošs dzīves posms, kad pēc daudzu 
gadu pārtraukuma atsāku rakstīt dzeju, un, lūk, 
arī pirmais stāsts:„Seduksēns”. Daži apgalvo, 
ka manu stilu stipri ietekmējusi Ērvina Velša 
(Irvine Welsh) romānu tulkošana. Droši vien tā 
arī ir.
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Ēģiptes mocības. Kas viņu te tur? Dzīvok-
lis kopā ar māti Pārdaugavā, ielā ar skanīgu 
nosaukumu. Jā, labi iekārtots pēc padom-
ju standartiem: retas grāmatas, čehu sekci-
ja, videomagnetofons. Apavu jau trūkst, drīz 
sāks pietrūkt arī drēbju. Tēva atstāto mašī-
nu nācās pārdot vēl par repšiem. Ne šūt, ne 
naudu pelnīt māte neprata, bet no taupīša-
nas tās vairāk nekļuva. Strādāt viņa neļauj, 
abas kuļas ar mācību daļas algu, studentes 
stipendiju un tēva lauku radu produktiem.

„Nebrauks mana meita maukās pie fričiem! I 
neceri!” Māte nospieda benčiku4, aizstūmās 
garām un aizcirta istabas durvis.

Gaisā novirmoja nelaba Bond dvinga, meita 
saviebās, piegāja pie loga un atvēra to, ie-
laizdama virtuvē februāra aukstumu kopā 
ar sniegpārslu sauju. Apsēdās pie galda un 
sāka knibināt Klausa dāvāto kuloniņu. 

Klauss arī smēķēja, taču tas bija štrunts. Va-
rēja redzēt, ka viņš ir nopietns ņēmējs – viņa 
nav tik naiva, lai ticētu katram ieklīdušajam 
rietumu avantūristam, tādi nereti uznira gan 
Visvalža ielā, meklēja tulkus, gan maisījās pa 
Vecrīgu, pa Jēveri, Mākslu un citiem krogiem.

Vislabāk viņai patika Paletē. Telpai gan bija 
pastīva gaisotne, ar visiem rokokainajiem 
galdiņiem, salvešu turētājiem un pompoza-
jām štorām. Toties līksma publika, un lētas 
skrūves. Ja māte zinātu, cik bieži meita tur 
otrajā kursā vada lekcijām paredzēto laiku, 
viņai droši vien sirds apstātos.

*  *  *

Ar diplomu es būtu vēl viens no šaikas5, kas 
gudrāka par visiem pārējiem. Bet kāda star-
pība? Uz kādu laiku es tik un tā esmu privi-
leģēts burbulītis, kuru nezināms spēks pacē-
lis virspusē: kur gozējas dzīves labumi, kur 
pievieno vērtību un gūst gandarījumu. Tur 
veseli ielās staigā un brauc, pēc nostrādātas 
darbadienas atgriežas mājās, pa ceļam ieiet 
krogā un nocopē mīļāko uz nakti vai pāris 
mēnešiem.

Slimo citi, zāles dzer citi, un mokās citi. 

*  *  *

Vai dieviņ. Atkal, atkal jau sāp. Kurš tad to 
var izturēt? Leja novaidējās un pagriezās uz 
otriem sāniem. Pretī vienaldzīgi blenza izba-
lējušās tapešu rozītes. Rozočka mana... Cik 
labi, ka tev pietika prāta neaizlaisties uz to 

4 kriev. sl. бенчик: izsmēķis
5 kriev. шайка: banda, bars

Minsteri vai Minheni, pie tā fašistu maukura. 
Ieķērusies gan biji līdz ausīm, pēc tam mēne-
si ar mani nerunāji, neēdi, bāla staigāji, bet 
tici man – gan jau ka viņa tēvs vai vectēvs 
Aušvicā ciklona bē krānu grozīja. Mēs tikai 
pildījām pavēles. Suņi, ne cilvēki.

Olaf, Olaf. Man, žīdu bārenei, aiz tevis bija 
kā aiz mūra sienas, bet sens, tik sens bij tas 
laiks. Es joprojām kopā ar meitiņu. Atceries, 
ka gribēju nosaukt par Rozu, bet tu iecirties 

– nē un nē, būs ar e? Meitenei tomēr būšot 
jādzīvo Latvijā, nevis Izraēlā. Tas e un zilās 
acis viņai no tevis, un pareizais r. Mati un au-
gums gan no manis.

Viņa saviebās, netikās gulēt kā baļķim un 
skatīties sienā. Pieslējās sēdus, pašļūkāja ar 
pēdām pa grīdu, līdz ietrāpīja čībās. Pie sie-
nas turoties, aizkluburēja līdz virtuvei, ar tre-
šo stirkšķi no elektriskās šķiltavas aizdedza 
gāzi un uzlika trumuli. Vtorjakam6 vēl bija 
atlicis no rīta tējas.

Kursabiedrenes izklīda pa pasauli, kur kurā, 
bet Rozočka, redz, palika tepat. Deviņdesmit 
piektajā sametās kopā ar bijušo skolasbied-
ru, pusbiznesmeni, pusadvokātu. Nodzīvoja 
pie viņa pusotru gadu, jau precēties taisījās, 
bet te – spontānais aborts. Cauri visa ļubovj-
morkovj7, visas cerības un plāni palika tais 
asiņainajās lupatās, kopā ar nedzīvo bērni-
ņu, tajos polietilēna maisos, kuros Krav čuks 
viņu tina vešanai uz slimnīcu. Pēc tam uz 
ceļiem lūdzās, taču Roze teica, ka nespējot 
viņu vairs redzēt.

Leja nopūtās. Pedagogu algas pamazām 
sāka celt, pa divām viņas kaut kā varēja iz-
dzīvot, bet kad tad inteliģenti ir bijuši bagā-
ti? Un cik tagad aiziet viņas zālēm vien?

Gribējās ēst, taču meita pārnāks no skolas ti-
kai ap pieciem. Tad uztaisīs pusdienas. Vaka-
rā iešpricēs seduksēnu. Apspiezdama sāpes, 
viņa iestrēba remdeno šķidrumu.

Varbūt nākammēnes jau pati varēs iziet dar-
bā. Pirms mācību gads sāk beigties. Lai no 
viņas ir kāda jēga. Cilvēks nedrīkst sēdēt uz 
kakla bērniem. Rozočkai, princesei, jau trīs-
desmit pieci, beidzot jāveido sava...

Leja skaļi iešņukstējās, vtorjaks nolija pār 
vaskadrānu. Zvaigžņu kari bija pirmā filma, 
ko viņi ar Olafu noskatījās jaunajā video. 
Pēc tam vīrs viņu, protams, sāka saukt par 

6 kriev. вторяк: otrreizējs uzlējums uz tējas biezumiem
7 kriev. ironiski любовь-морковь, burtiski „mīlestība-

burkāns”: iemīlēšanās, aizraušanās, maigas jūtas
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Princesi Leju. Tolaik viņa patiešām vēl pēc 
kaut kā izskatījās, un, jā, nēsāja arī uzspraus-
tas bizes. Tolaik, pirms nolādētās ķīmijterapi-
jas, pirms visiem šiem sūdiem, bļaģ! Ienīstu!

*  *  *

Cauri snaudai izlauzās zvans, viņš automā-
tā pastiepa roku, nospieda pogu. „Stradiņi? 
Zvaigznes iela viens dzīvoklis pieci, sievietei 
slikti ar sirdi. Septiņdesmit gadu, pirms pus-
gada bijis infarkts.” Viņš nebija drošs, ka pa-
reizi sadzirdējis adresi, pārvaicāja. „Skaidrs. 
Paldies, izbraucam.”

Iztaisnoja muguru, saberzēja seju, izstaipījās. 
„Aleksej! Zvaigznes iela.” „Dzirdēju, viens 
pieci. Tas tepat netālu, piecās minūtēs.”

Durvis atvēra viņa, pelēkā jakā ar sarkaniem 
rakstiem. Neizskatījās samiegojusies, drīzāk 
apjukusi. „Kur slimniece?” viņš lietišķi no-
prasīja, pavēzēdams melno, klipšoto dežūr-
somu.

„Jūs tomēr atbraucāt.”

„Kādā ziņā tomēr? Jūs zvanījāt, ka sievietei 
slikti ar sirdi.”

„Nolieciet to somu. Es tūlīt...” viņa apklusa 
un iepleta acis. „Cukuriņ!” Viņš sarāvās. Sko-
las iesauku nebija dzirdējis gadus divdesmit. 
Atmiņā kā zaldāti pēc seržanta rīta bļāviena 
atdzīvojās gaiteņa linolejs, skolas pagalms, 
šķībais vītols. Spērieni pa vēderu, kopā ar 
asinīm un siekalām izspļautais zobs. 

„Mani sauc Guntars, ja atceries.”

„Piedod, lūdzu. Tu tagad ātrajos strādā?”

„Strādāju, strādāju, jau sen. Kur slimniece, 
rādi.”

„Nāc tālāk. Labi, ka tā sanāca. Māte jau lai-
kam ir mirusi, es spogulīti liku, nav migli-
ņas... nekā nav.”

Labi, ka sanāca kas? Istabā viņš ar grūtībām 
atpazina uz dīvāna gulošo izkāmējušo veču. 
Apvalkāts džemperis, brūni svārki, parūka. 
Pēc skata spriežot, izpūtusi dvēseli jau pirms 
krietna laika. Uzlika roku mironim uz pieres, 
aizspieda acis.

„Uztaisīt tev kafiju?”

Sākas. Tūlīt teiks, ka viņai ir slikti, vai bail, vai 
vientuļi.

„Man ir dežūra. Kāpēc nezvanīji ātrāk, ko tu 
gaidīji? Mantojumu? Viņa taču vismaz divas 
stundas jau neelpo.”

Darbs ātrajos notrulina, protams, bet šī rup-
jība bija tīša. Sapnis par Rozi bija izsapņots 
kopā ar murgiem par ķirurga karjeru. Kopš 
pēdējā draudzene – melīgs un maldinošs ap-
zīmējums, bet tā tagad jāsauc mīļākās – bija 
viņu pametusi, sievietes vairs nekārojās vis-
pār. Pārsteidzoši, protams, četrdesmit trīs 
gados pie normāliem testosterona cipariem. 
Tas, ka viņu tagad čakarē, bija nepatīkama 
bezdzimuma patiesība, tāda pati kā kārtē-
jais apdullušais rīts pēc naktsmaiņas.

„Man ir slikti. Es tāpēc piezvanīju. Es ļāvu vi-
ņai nomirt.”

„Ā... fuck. Šito gan nevienam citam nesaki.”

„Man nav, kam citam teikt.”

Viņš neattapās, ko atbildēt, tāpēc paprasīja, 
kur ir tualete. Nākot ārā, pamanīja priekšna-
mā pie sienas melnbaltu Tutanhamona bildi. 
Izskatījās pēc politbiroja locekļa: uzacis kru-
tākas8 nekā Brežņevam, ap galvu un pleciem 
matroža ķeļņaška9, un mūžam jauns, kā Ļe-
ņins, tikai bārdiņa garāka.

Sen neremontētais dzīvoklis pirms trīsdes-
mit gadiem būtu skaitījies šiks. Tumšbrūna 
čehu sekcija, lielākoties padomju grāmatas, 
iedzeltējuši sintētiskie aizkari. Kā viņš tolaik 
bija rāvies Rozi apciemot, bet nē un nē. Tēvs 

– slavenais Tuvo Austrumu speciālists un če-
kists, tāds mini Mubaraks, kuram arī nācās 
atdot savas pozīcijas jeņķu nestajai demo-
krātijai, tikai divdesmit gadus agrāk un ar 
letālām sekām – esot kategoriski pret pui-
šu vešanu.

Viss tīrs un kārtīgs, taču ne miņas no kapi-
tālisma gadu turības. Izskatās viņa, lai Dievs 
nogrābstās, ne labāk par Apakšu.

„Es zinu, ko tev vajag. Pagaidi bišķi.”

Vizīte ieilgs. Bet kuru tas uztrauc? Ne jau 
Alekseju, tas pie stūres pasnaudīs vai uzpī-
pēs, priecīgs par atelpu.

„Cukuriņ,” viņš domās griezās pie sevis, „esi 
puika.” Parakās somas iekškabatā, izvilka 
ampulas un šļirci. „Apsēdies,” pamāja Rozei 
uz atzveltnes krēsla pusi.

Vispirms viņai. „Tas ir seduksēns. Nervu no-
mierināšanai.”

Tad trīs kubus pašam. □

8 kriev. крутой, šeit: izteikts, spēcīgs, patvaļīgs
9 kriev. тельняшка: svītrots jūrnieku krekls
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Sergejs Moreino

APVIDUS VIŅPUS UPES
Nekādi.

Jau aiz muguras divi tilti, nezinu pāri kam: 
viens šaurs un taisns, triju vai četru sena pa-
skata māju ielenkumā (it kā tīšuprāt tam pie-
lavījušies, lai ņemtu gūstā – pamuka tomēr, 
nesanāca), otrs – īss un, bez redzama iemes-
la, kumps; zem tā pazibēja kādas neizteik-
smīgas garāžas, bet pilsēta nebeidzās, neat-
laida. Nekādi.

Spēlējās: daļēji ar mums, bet galvenokārt 
pati ar sevi, jaucot un pārdalot kā kāršu 
kavu. Turklāt – noteikti! – blēdoties. Lūk, ne-
mākulīgiem grafiti apķēpātā transformatora 
būda. Varbūt vakar tās vietā dižojās marci-
pāna mājiņa, kas šodien tik nekaunīgi aiz-
sedz ielas perspektīvu un pārvērš to strupce-
ļā, ka gribas tai ieteikt pavirzīties mazliet pa 
labi un palikt uz tā tur vēl aizvien zaļojošā 
mauriņa. Šā kā tā zālājs pavisam nekopts, lai 
gan to sargā dārza rūķis pieklājīga suņa au-
gumā. Bet varbūt es to tikai iedomājos – pa-
braucām garām; ij neatskatīties, ij negriez-
ties atpakaļ – nav svarīgi. „Cik silts ir oktob-
ris, – ierunājas Leo. – („Jā,” – atbildu es.) – 
Un kādi interesanti ir zīmējumi, vai Jūs re-

dzējāt? Ļoti profesionāli, lai gan izskatās pa-
visam bērnišķīgi.”

Bet nē taču, man nav nepatīkama šī spēle. Es 
nejūtos apkrāpts kā pieaudzis, kurš sēž pie 
viena galda ar kāršu blēdi, gluži otrādi – kā 
bērns faķīra bodē: man interesanti.

Šiem ceļiem mēs cauri netiksim; vilcieni te 
tiek uzpasēti no sirds, to sliedēm un gulš-
ņiem neiespējami piekļūt. Nav ko domāt tos 
šķērsot tā vienkārši, rāpjoties pāri uzbēru-
mam un liekot dzīvību pret dažiem ietaupī-
tiem mirkļiem. Tā nu, kamēr mēs lēnām ri-
pināmies tur, kur kartē, pēc visām pazīmēm, 
iezīmēta pazemes pāreja – vai kārtējais til-
tiņš –, es prātoju.

Leo.

Šodien apsolīju viņam klosteri kalnā. Tas ir, 
pakalnu vai kalniņu ar drupām – nopietnu, 
vērā ņemamu vēstures objektu, – un viņš ap-
ņēmīgi min pedāļus. Man nav ne jausmas, 
vai arī viņam kalns-pakalns nozīmē to pašu, 
ko man: saldo sapni par mūža nogali paradī-
zē – mājā pakalna nogāzē, no kurienes, sēžot 
uz sola zem zeltītas bumbieres, vari raudzī-
ties saulē, kas ieslīgst tālīnā meža galotnēs. 
Ik pa laikam es viņam krāšņi aprakstu, ka jau 
sen katru neapdzīvotu pakalnu vēroju kā ie-
spējamo vietu, kuras daļa būtu pērkama mā-
jas celšanai. Pieticīgas mājas: paralēlskaldnis 
un tam blakus kubs; pāris kajīšu un kambī-
ze, taču kubs – priekš viesiem, ne jau mūžam 
man vienam kūkot. Tomēr līdzekļi tādam pir-
kumam pieplūst ne tik raiti. Tādēļ – jo tālāk 
no lielām pilsētām, jūras krastiem un tā jo-
projām ir pakalns, jo labāk. Nav jūra vajadzī-
ga, iztiksim ar strautu aiz dienvidpuses loga.

Kad sarunājos ar viņu savā lēnajā un ne vi-
sai bagātajā angļu valodā, mani nepamet 
aizdomas, ka viņš nesaprot vai nepieņem 
šo permanento ačgārnās dambretes parti-
ju ar likteni, ko pavada nelielas bailes uzva-
rēt. (Reiz viņš man kā atbildi izklāstīja savu 
teoriju: nauda nenāk pie cilvēkiem pa tiem 
ceļiem, kas tiek uzskatīti par naudas ceļiem 

– darbs, kukuļi, zagšana, – bet pavisam sa-
vādāk. Mēs gājām pa drūmu ieliņu, namu 
un koku apēnotu; nebija viegli iztēloties, kā 
no soliņa zem bumbieres izskatās saulriets, 
ja vien nedomā par to bez apstājas. „Paliek 
auksts, – ārkārtīgi pārliecinoši sacīja Leo un 
atkārtoja: – paliek auksts.” Viņa angļu valo-
da ir vienkārši lēna – lēna, bet cienīga.)

Sergejs Moreino – dzimis 1964. Maskavā, kopš 
1988. dzīvo Latvijā. Pēc izglītības - matemātiķis. 
45 grāmatas un aptuveni 600 publikācijas, tajā 
skaitā tulkojumi no krievu, latviešu, lietuviešu, 
poļu un vācu valodām krievu un latviešu 
valodās (Š. Abdilajevs, G. Aihs, A. Aizpuriete, 
M. Asare, I. Balode, B. Bartfelds, I. Belovs, U. 
Bērziņš, G. Benns, J. Bobrovskis, P. Cēlans, A. 
Čaks, H. Čehovskis, S. Geda, A. Gerasimovs, J. 
Grants, J. Grotovskis un citi...).
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Tur, no kurienes es esmu atbraucis, dzīvoju 
guļbūvē ciemata malā. Tur, no kurienes at-
braucis Leo, viņi ar sievu divatā (bērni mācās 
kaut kur aiz kalniem) mīt betona džungļos, 
standarta daudzstāvenē. Mēs ieripojām garā 
(var ieskrieties) tunelī, tajā ir diezgan vēss. 
Koku gulšņus viegli pārskaitot, virs mums 
aizjoņo vilciens. Stāva izeja; mūsu tempi sa-
mazinās.

– Sen gribēju jautāt, – es mazliet piebremzē-
ju, ļaujot Leo mani panākt un jautāju: – kā 
tev izdodas, mūžam apkārt braukājot, sagla-
bāt ģimeni?

– Es saprotu, par ko tu domā, – smaida Leo. 
– Es zinu, ka cilvēki, kuru amats ir līdzīgs mū-
sējam, diezgan bieži nespēj saglabāt labus 
kontaktus ar sievām. Viņiem ir atšķirīgas in-
tereses, cits ritms, cits ātrums. Laika, – viņš 
piebilst pēc pauzes. – Laika ātrums.

– Un? – es mēģinu turēties blakus; kur esam 
– pagaidām nav skaidrs, uz ielas vai uz tro-
tuāra.

– Bet es esmu sadalījis savu apziņu. Pastāv 
divi Leo – viens Leo ceļo, dara savu darbu, 
mēģina taisīt naudu. Cits Leo atgriežas mā-
jās un dzīvo savā ģimenē. Mana sieva un 
es un ļoti labi draugi. Pirms tavas ierašanās 
viņa bija atbraukusi šurp ar mašīnu, kopā 
ar mūsu dēlu. Un mēs aizbraucām uz Parīzi, 
viņa visu ceļu pati bija pie stūres. Zini, Parī-
zē… tādu viņu nekad nebiju redzējis. – Es arī 
vēl nebiju redzējis Leo tā smaidām. – Parīzē 
viņa bija… tu zini – – –

„Ta-ra-tā,” – maigi, bet tamdēļ ne mazāk ne-
gaidīti atskan signāls, un pa labo pusi mums 
garām aizlido pērļaina folksvāgena „vabole”, 
jauna, ne autentiska, bet tādēļ ne mazāk for-
ša, izaicinoša. Interesanti, tai, kura sēž pie 
stūres, ir tikpat dziedoša balss? Top skaidrs, 
ka esam krastmalā. Kreisajā pusē māju vai 
nu nav, vai nu tās ir speciālas dienesta ēkas; 
krastmalās parasti ceļ tādas. Upe knapi sa-
skatāma, tā ir dziļi lejā, bet aiz tās – iebrūna 
nokalne: stāva, augsta un pa to iet vilciens.

Mēs ripojam ķēdītē (no diviem riteņiem, sa-
runāties grūti), bet pie uzejas, ignorējot zī-
mes, uzbraucam ietvei. Pa ietvi iet meitene 
īsā melnā mētelī; gaišie mati guļ uz pleciem 
līdzeni, pie šķipsnas šķipsna. Dārks buldogs 
lumpačo mazliet pa priekšu, arī vabolei lī-
dzīgs. Kājas melnās zeķēs meitene liek kā 
baletā, melno kroseņu purngali izvērsti, bal-

to pazoļu deja apbur. Suns ar pēcgalu at-
krīt ziemas gaidās izbalējušajā mauriņā un, 
acīm redzami, kārto savas darīšanas. Es ap-
stājos, pavisam: man jāieskatās kartē. Leo 
gaida. Meitene pieiet sunim, pietupstas; vi-
ņas seja pret mums pavērsta profilā – nereā-
lā, kosmiskā. Nevar sacīt, ka ideāls, savā ziņā 
pat neglīts – teiksim, lūpu līnija pārāk sau-
sa, – bet man šajā mirklī tas šķiet esam ārpus 
skaistā un neglītā. Buldodziņš ar rāvienu pa-
ceļ dupsi no zālāja un mēģina pabrist tālāk; 
meitene izstiepj roku ar lāpstiņu tik tālu, ka 
redzama viņas āda – starp mēteļa piedurkni 
un melniem pirkstaiņiem, tur, kur plaukstas 
pamatne pāriet apakšdelmā – porcelāna zil-
gana.

– Jā, – saka Leo, lēnām sākot kustēt, – kopš 
arī pie mums ieviesta kārtība vākt suņu sū-
dus, nabaga suņi pavisam sajukuši prā-
tā. Vari iedomāties, cilvēks, kurš suņa acīs 
ir augstākais boss, ņem rokās viņa kakuli. 
Mana kaimiņiene stāsta, ka viņas suns tagad 
vispār baidās kakāt.

– Kāpēc? Kā viņš zina, ka vākt viņa mēslus ir 
pazemojoši?

(Tagad lejup.)

– Tādēļ ka zina: mēsli – ļoti slikti. Ir apmācīts. 
Ķēzīt dzīvoklī nedrīkst, ķēzīt mašīnā nedrīkst. 
Tā lūk.

– Šajā zemē – esam kārtīgi ieskrējušies un es 
gandrīz kliedzu, – šajā zemē suņi sen jau pie-
raduši. – Vējš pierē, esmu uzbudināts, liekas, 
man beidzot varētu izdoties pajokot: – Viņi 
domā, ka suņu sūdu vākšana ir īpašs rituāls, 
ko viņu boss mēdz veikt tikai uz ielas!

Šobrīd arī es esmu boss. Traucoties, vedot 
Leo kaujā, augstajā kalnā. Tāds silts oktobris, 
baltās pazoles mums nodejoja savu deju, aiz 
upes, aiz iebrūnās nogāzes tanī krastā – ja 
ticam kartei – brīnumu lauks. Celtne no pe-
lēkiem rupji tēstajiem blāķiem – sargs kārtē-
jam tiltam mūsu ceļā, – ir dzirnavas: varbūt 
tās parādīs man šodien savu ratu. Ne reizes 
dzīvē neesmu redzējis dzirnavu ratu. Tā no-
slēpumaino darbību – kā griežas sabangota-
jās putās, saberžot pīšļos un putekļos grau-
dus, no pīšļiem un putekļiem nākušus. Esmu 
daudz lasījis par ūdensdzirnavām, vērojis tās 
aiz vilcienu un automašīnu logiem, bet par 
dzirnavu ratu vienīgi sapņojis. Ar mani tā 
notiek – manos sapņos nomodā: tiklīdz izru-
nāju vārdu „šūpoles”, tūdaļ redzu gan šūpo-
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les, ko no visa spēka šūpoju, gan kādas ma-
tus plīvojam, taču visām tām – nedaudzajām, 

– kuras esmu šūpojis šūpolēs, bija īss matu 
griezums.

Nez kādēļ.

Skaņa, gigantiskas rumbas uz nevīžīgi ie-
smērētas ass čīkstēšanai līdzīga, vilkās stip-
ri ilgāk nekā pienāktos – ievērojami ilgāk par 
vienu apgriezienu: tā spiežas man ausīs un 
atgriež manas acis realitātei. Tilts, aizgriez-
damies pa kreisi, aiz div- vai pat trīsstāvīgās 
dzirnavu ēkas, šķiet nesaredzamas straumes 
šajā pagriezienā iesūkts. Ēna no dzirnavām 
uzgulst krustojumam un skar tiltu. Divas 
saulainas ielas, satiekoties burta „y” kājiņā, 
ievelkas ēnā, asfalts liekas mitrs. No gaismas 
un vēja pārpilnības pēkšņi satumsušajā re-
dzeslaukā ieķīlējas kaut kas balts, ļoti vien-
kāršs un vienlaikus bezgalīgs, saplūst ar šo 
arvien pieaugošo skaņu, dažas reizes no-
klakšķina neredzamiem žokļiem un, nodre-
bējis, sastingst. Pauze. Es bremzēju ar abām 
bremzēm, to kluči izbrīnā iesvilpās. Ekrāns, 
kas aizsedza ainavu aiz krustojuma, ņirb, tā 
plakne saraujas, un no divām daļām saliktais 
daudzasu kravinieks, smagi nopūties, do-
das projām, aizvilkdams savas ribainās kra-
vas kastes turp, kur dziļumā rit laikam kāds 
nezināms darbs. Leo apjucis stāv pretī dzir-
navām uz tilta, pašā tā galā, un, turot velo-
sipēdu aiz ragiem, blenž vienā punktā uz no-
ēnotā asfalta. Viņam piebraucis, es neatrodu 
īstos vārdus, lai izteiktu visu, ko esmu sajutis 
pēdējo pārdesmit sekunžu laikā; es vienkārši 
priecājos par viņa mulso smaidu un cenšos 
skatīties viņam tieši sejā, kamēr viņš rāda no-
rauto aizmugures bremžu trosīti un piedāvā 
man pameklēt kaut kādu sīku štruntiņu, kas 
galēji nepieciešams trosītes atgriešanai vietā 
un ko mēs tiešām diezgan ilgi un bez jebkā-
diem panākumiem meklējam.

*  *  *

Piedāvāju apmainīties velosipēdiem. Leo, at-
kārtodams „mana vaina, mana vislielākā vai-
na”, nepiekrīt. Mēs ejam pa šauru, akme-
ņiem bruģētu ietvi. Leo apstājas, pieslien 
riteni pie tilta margām, tad, tām pārkāries, 
rāda uz lēnīgo, pēc kritiena pāri šķērsnim 
apdullušo ūdeni.

– Atceries, – viņš saka, – es tev stāstīju, ka 
nauda ir kā ūdens upē? Tā vienkārši dzert to 
nav iespējams. Ja ieiesi tajā un stāvēsi, tikai 
atsevišķas lāses trāpīs mutē. Ja airēsies ar ro-

kām, lai peldētu, tu nogursi un sarīsies ūde-
ni bez kādas jēgas. Jāsajūt straume, tad pa-
reizi tajā iekļauties un ļaut sev peldēt ar upi 
kopā…

Es apgriežos un skatos uz dzirnavām. Uz ļoti 
vecu un ļoti lielu ēku. Tās pamatus noteik-
ti lika pirms diviem, varbūt pat pirms trim 
simtiem gadu un pēc tam turpināja celt uz 
augšu, mainot no stāva uz stāvu mūrēju-
ma ritmu un lodziņu zīmējumu. Kā kokam, 
kurš katrā līmenī maina zaru formu un mizas 
rakstu. Interesanti būtu saskaitīt gadu gre-
dzenus šim te kokam, bet kurš gan to no-
gāzīs?

Es ilgi skaidroju aborigēniem mūsu vaja-
dzību. Viņi runā tikai un vienīgi dialektā, es 
cenšos piemeklēt vārdus, man šķiet, ka vie-
nu ceļu uz kaut kurieni viņi mums jau būs 
parādījuši. Bet uz kurieni? Taka vijas augšup, 
mēs atkal ejam kājām: domāju, ka Leo ne-
grib braukt ar riteni, kam ir tikai priekšējās 
bremzes. Tikai tagad man pielec, ka viņam 
vispār ir drusku bail no riteņiem.

Paliek nevis vienkārši silts, bet pa īstam 
karsts – droši vien tādēļ, ka mēs rāpjamies 
kalnā, turklāt stumjam pa priekšu riteņus. 
Kā smiltīs nosēžas putas pēc tam, kad vil-
nis atkāpies jūrā, pilsēta zem mūsu kājām ie-
sēdusies daudzkrāsainām mēlēm apkārtnes 
reljefā. Baltām, bēšam, oranžām. Jo tālāk 
no mums, jo tuvāk centram, jo tumšākas to 
sienu un jumtu gliemežvāciņu drumslas. Vil-
cieni tur lejā iezīmē tādas pat bultas kā pāri 
mums lidojošās lidmašīnas; tās, starp citu, 
kļūst arvien tuvākas. Kad ieejam mežā, taka 
negaidīti kļūst gandrīz nolaidena, un mēs 
atkal braucam: sīkie zariņi krakšķ zem rite-
ņiem. Mēs uzspolējam divus ar pusi vijumus 
spirālē, kas pamazām savelkas, un saprotam, 
ka ceļš ieskauj kalna virsotni un tātad pastāv 
cerība (es saprotu), ka esam uz pareizā ceļa. 

„Virsotne, skatu laukums, klostera drupas,” – 
rakstīts ceļvedī.

Starp kokiem ir labi saskatāmi atspīdumi no 
nomaļajiem rajoniem – tajos vairāk stikla un 
spoguļvirsmu. Debesīs planē pāris klinšu ēr-
gļu, droši vien vīrs un sieva, un cenšas kaut 
ko saskatīt ar savām asajām acīm.

Leo piedāvā atvilkt elpu. Viņš sēžas uz nogāz-
ta dižskābarža stumbra un no katras jakas 
kabatas izvelk pa ābolam. Mēs atrodamies 
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uz stigas zem elektrolīnijas. Tā šķeļ mežu, it 
nemaz nerēķinoties ar reljefu – tā nazis griež 
torti, nepievēršot uzmanību sukādēm un 
krēma rozītēm. Ābols ir sulīgs un salds, ti-
kai Leo prot te tādus nopirkt, es teiktu, tas ir 
viņa meistarstiķis (agrāk mēdzu jautāt, kā vi-
ņam izdodas savās kabatiņās iedabūt tādus 
ābolus gigantus).

Viens no līnijas mastiem ievietojies viņam 
tieši aiz muguras – lidinās, pamatīgo bal-
stu virs betona postamenta pacelts. Kāda 
jauna konstrukcija, agrāk neredzēta. Ažūra-
jam mastam tieši pa vidu, iekšpus pašas kon-
strukcijas, krīt saules stars: izskatās, ka no 
Leo galvas debesīs aiziet gaismas stabs, un 
tajā ņirb meža puteklīši. Smaržo zeme, sveķi 
un kaut kas nepazīstams, uzbudinošs. Smar-
ža izbrīna, bet nesatrauc – vai tad maz mežā 
smaržu! Man nav svarīgi, no kurienes tā nāk 

– lai gan skuju kokus tuvumā nemana, notu-
rīgais skuju aromāts tomēr stiprina vēl agrā 
bērnībā sakņojušos ticību apkārtējās pasau-
les drošumam; tāpat kā šis rūpnieciskā di-
zaina brīnums noslēpumainā mežā, oktobra 
saules izgaismots un it kā apmirdzēts.

Es ēdu ābolu. Lūpas un zodu nosmērējis ar 
ābola mīkstumu, es neslaukos – ēdu kā cil-
vēks, kurš labi strādājis. Esmu pastrādājis: 
minu pedāļus, notašķījos, nosvīdu. Varu at-
ļauties.

Pēc vēl diviem vijumiem mēs nonācām līdz 
vietai. Vai vieta nonāca mūsos. Mēs tikko 
braucām lēni starp aizvien tievākiem ko-
kiem, zāle zaudēja savu sulīgo krāsu vai nu 
slimojot, vai izdegot, kamēr beidzot sasnie-
dzām plašu klajumu, ko mūsu kustības vir-
zienā šķērso pazema pelēku akmeņu grēda, 

– un re. Nebiju paņēmis līdzi pulksteni, bet 
domāju, ka ir pavēla pēcpusdiena. Saule krīt 
reto koku lapotnē kā bezveidīgs fosforescē-
jošs molusks. „Kā mainās dzīve, ja skaties uz 
to no pakalna, – saka Leo, iekārtojot savu ri-
teni akmeņu starpā: akurāti kā slimnieku. – 
Ejam skatīties uz leju.” Mēs ejam pie kraujas 
nogāzes malas un ilgi raugāmies lejā, bet aiz 
mūsu mugurām turpinās tas, kas aizsācies 
pirms gadu simtiem, tas, dēļ kā mēs, izrādās, 
te arī ieradāmies. Pāris akmens kliedņi, taisn-
stūraina bedre un siena tai apkārt – tie nav 
tikai drupas. Mēs abi to zinām, bet turpinām 
aplūkot arumu melnās pastmarkas, uz dru-
vu okera aploksnēm uzlīmētās, zaļās pļavu 
bandrolītes, ideālos, kā gar lekālu ievilktos 
lauku ceļu serpentīnus un ātrgaitas šoseju 

lokus, tālu vilcienu skrejošās rindiņas, baltas 
un gaišzilas.

– Disnejs, – smaida Leo, – vai lego. Redzi, aiz 
upes kāds ir salicis mājiņas rakstā, kā klucī-
šus. Tas ir vēstījums mums, mums tas jāiz-
lasa.

– Un kas tur rakstīts? – arī es smaidu. – Un 
kurš ir šis kāds?

– Es pagaidām nezinu, – viņa mīmika kā pa-
rasti nepadodas atšifrēšanai. – Vienkārši at-
cerēsimies to tādu, kāds ir. Kāds ir.

Leo pagriežas pret meža klajumu: lūk, arī 
dzīve, mutējusi, paslēpusies šajos akmeņos 
kā gliemezis savās bruņās. Pieeju pie bed-
res, atrodu betonētus pakāpienus un kāp-
ju lejā. Pelēkas birstošas sienas – vai nu kaļ-
ķis, cementa vietā izmantojams, vai nu dabī-
gais kaļķakmens. Bet, iespējams, mūsdienu 
betons, jau paspējis novecot un sadrupt. Vi-
dējais bedres dziļums – man līdz jostas vie-
tai, bet šur tur tā kļūst dziļāka, un es vietu-
mis līdz pleciem, vietumis ar visu galvu no-
laižos iedomājamos senajos pagrabos, kapu 
velvēs, kapelās (man nekādi neizdodas iztul-
kot Leo vienu no savām mīļākajām frāzēm, 
mūsu amatam piederošām – „govs noslīka 
upē, kura vidēji tai bija līdz ceļiem,” – parei-
zāk sakot, es pārtulkoju, bet izskaidrot, kur 
tas smeķis, nemācēju). Viens no dažiem in-
formācijas plakātiem, kas uzstādīti pa būv-
bedres perimetru, liek man uzskatīt, ka stā-
vu bijušā altāra vietā, zem kura izrakumu lai-
kā atrasti šī mājokļa mūku apbedījumi. She-
matiskas rekonstrukcijas, kolonnas rasējums, 
eleganta grafiska zīme, krāsns podiņa foto, 
galvaskausa foto ar žokļiem itin labā stāvok-
lī – trūkst tikai kādi trīs-četri zobi.

– Tātad viņi visi bija ļoti veselīgi, – Leo pienāk 
gandrīz nedzirdami. – Tajos laikos cilvēks uz 
vecumu parasti zaudēja savus zobus. Lielā-
ko tiesu.

Teksti stendā nav dublēti angliski, kam te tos 
vajadzētu – angliski? – un es lasu uzrakstu 
pie galvaskausiem un skaidroju: šeit teikts, 
ka galvaskauss esot piederējis cilvēkam, kurš 
nomira aptuveni divdesmit piecu gadu vecu-
mā. Vecums norādīts vārdiski un nav Leo sa-
protams. Pārējie seši galvaskausi – sešinieks 
kā cipars, – kas te atrasti, bijuši vispār bez 
zobiem. Acīmredzot mūki cietuši no pārti-
kas trūkuma, kas bija raksturīgi šim apvidum 
pirms trīs simti astoņdesmit gadiem (atkal 
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skaitļi). Viņi nomira vidēji trīsdesmit pie-
cus – četrdesmit gadus veci, vienīgi kloste-
ra priekšnieks, kā varētu spriest pēc mūmijas 
apģērba, nodzīvoja līdz sešdesmit.

– Ak, – saka mans draugs. – Laikam jau tev 
ir taisnība. Es redzu to pašu vainīgo smai-
du viņa sejā, kas bija lejā, tur, pie dzirnavām. 
Viņam pilnīgi noteikti ir kauns par āboliem, 
kurus mēs apēdām tikai pirms pusstundas, 
lai gan šobrīd šķiet, ka kopš tā brīža pagāju-
si vesela mūžība, katrā ziņā – gadu simti. Ie-
spējams, ka tā senā trūkuma priekšā viņam 
ir kauns par sarkanvīnu, ko vakaros dzeram 
pudeli pēc pudeles, un par to sveloti aso vi-
rumu, ko viņš uzbur no maltās gaļas, kar-
tupeļiem, nomizotiem tomātiem un savām 
neiespējamajām garšvielām: es nevaru ap-
stāties pat pēc otrās papildporcijas (tad viņš 
jautā, vai neuzvārīt kafiju?).

Saule riet, bet norietēs vēl ne tik drīz. Mēs 
vedam savus divragainos divasu kentaurus 
turp, kur sākas labs asfalts. Leo stāsta: krie-
vu gūstā tēvocis esot griezis savas tulznas un 
vārījis no tām stew ar jūras ūdeni – kopš Leo 
dzirdējis tēvoča stāstu, viņš iedomājoties par 
to ik reizi, kad griež kāju nagus. Apsveru, ar 
ko tādu viņam atspēlēt, un stāstu, atbilsto-
ši savām lingvistiskajām iespējām, kā mans 
vectēvs kara laikā, dzerdams kandžu, uzko-
da kotletes no suņa gaļas pie sava priekšnie-
ka, kurš, kā vēlāk noskaidrojies, brīvajā laikā 
nodarbojies ar klīstošu suņu ķeršanu.

– Klīstošu suņu tuvumā nav, toties ir lapsas 
un mežacūkas, – Leo nez kādēļ paziņo.

Lapsu, protams, daudz. Un ļoti daudz put-
nu. Visai, es pat sacītu, bagātīgi. Ne tikai lie-
lu, majestātisku, bet arī mazu, nekrietnu un 
nejauku.

– Klausies, man prātā pēkšņi iešāvās paņē-
miens kā kļūt bagātiem, – es ierunājos ne 
pa tēmu. – Un noteikti piedāvāšu savu ideju 
kādai apdrošināšanas kompānijai. Vajag ap-
drošināt automašīnas pret to, ka putni tās 
apķēza. Ja apdrošināšanas periodā neviens 
putns neuztaisa tavai mašīnai, nauda iet 
zudumā. Bet, ja uztaisa, apdrošinātāji tūlīt 
pat izsūta pie tevis mobilo mazgātāju. Pro-
tams, tad varēs pirkt putnu mēslus, sajaukt 
ar ūdeni un, kad tev rodas vajadzība nomaz-
gāt mašīnu, vienkārši uzplikšķini pāris reižu 
ar sūdu pa virsbūvi…

– Lieliska doma. Uzskatu, ka pie tādas lietu 
kārtības nodarbināti būtu visi: apdrošinātāji, 
autovadītāji un mēslu pārdevēji, – Leo neuz-
tver saikni ar iepriekšējo tēmu, taču bez ieru-
nām atbalsta manu projektu.

Kamēr vēl esam kalnā, es paspēju mazliet 
padomāt par savu nākotnes māju. Pēdējos 
gadus divus, vērojot aborigēnu aktivitātes, 
kas skar ģimeniskumu un sadzīves sakārto-
šanu (kad, protams, tās ir pietiekoši nevainī-
gas un nenozīmē akmens bungalow celtnie-
cību savvaļas dabai atkarotā teritorijā) – tā-
das kā: ģimeniski rudens tirgus apmeklējumi, 
humānās palīdzības šķirošana baznīcas dār-
zā, bērnu zīmējumu izstādes atklāšana pasta 
nodaļā –, esmu tuvu asarām. Katrā ziņā ļoti 
tuvu tam, kas nostāda mani aci pret aci ar 
tādu vientulību, kuras milžu redzokļus, lai kā 
necenstos, nav iespējams saskatīt. No jebku-
ra attāluma: izstieptas rokas, balss, šāviena, 
lidojuma bez nosēšanās. Pat no pakalna vir-
sotnes – ar klinšu ērgļa acīm.

Asfalta brūnais pavediens, kas nolaižas līdz 
pašai dzelzceļa stigai, beidzot gatavs mūs 
uzķert. Ceļmalās – „Jaunatnes interešu” par-
tijas priekšvēlēšanu kampaņas vairogi. Jauno 
politiķu sejas tīšām (tipogrāfijā) apķēpātas 
ar grafiti, kam pienāktos nozīmēt demokrā-
tijas augstāko pakāpi, ko viņi taisās piedāvāt 
sabiedrībai. Mēs lecam velosipēdos un lido-
jam pilsētai pretim: pie stacijas, kuras apakš-
stāvā, neskatoties uz vēlo stundu, var paspēt 
iepirkties: svaigu maizi, mājas majonēzi un 
lētu vīnu; pie mūsu domicile terases, kur, ie-
tinušās pelēkos pledos, malko latte meitenes 
vakara tērpos; pie pilsētas parka, kurā pasē-
dēt uz soliņiem nāk neadaptēti migranti ar 
kārbu alus vai kādu enerģijas dzērienu un 
Makdonalda sainīšiem.

Ar acu kaktiņu redzu Leo seju, bālu, it kā 
šausmu pārņemtu; viņš droši vien domā par 
neesošajām aizmugures bremzēm vai slapjo 
laukumu pie dzirnavām – nu jau patiesībā 
ne vairs slapju, jo saule sen mainījusi savu 
stāvokli debesīs un tagad apžāvē to rēnajos 
rieta staros. Varbūt – kas to lai zina – par sie-
vu, kāda viņa bija Parīzē pirms trim mēne-
šiem, bet tas nav svarīgi…

Mūs neapturēt. □
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Pāvils Johansons
MĀKSLAS TERORISTI

Kādā karstā pēcpusdienā, kad nebija ko darīt,
mēs, rūdītie mākslas un literatūras pazinēji, nolēmām
pārgrozīt estētisko sistēmu sabiedrības
visdažādākos slāņos. BET AR VARU!
Ieraudzījām tetovētu pārmuskuļotu plikpauri,
kas staigāja kā ledusskapja nesējs.
Tam muguras augšdaļā kakls kā treknas uzpumpētas autoriepas. 
Tolaik neapzinājāmies, ka bijām saķēruši Bandidos prezidentu.
Pie kāda ielas stūra viņu apturējām ar fiskaru pie rīkles, 
aizvedām uz kino salonu noskatīties raidījumu no Met operas. Četras 
stundas pārcietām Vāgnera dramatiskās vaimanas. Tad iebāzām viņu 
tumšā pagrabā, noskatījāmies The Cure for Insomnia, bet visu laiku 
viņu pabikstījām, lai viņš neaizmigtu.
Tad no visskaļākajiem skaļruņiem atskanēja Džoisa Uliss
no sākuma līdz beigām ar atkārtojumiem, kad viņš piemiga.
Mazliet sašļukušu viņu novietojām uz cietas, neērtas gultnes, pabarojām 
ar Marineti manifestu un labu porciju baletdejotāju piruetēm un 
Hieronima Boša ellēm.
Piesauktais tetovētājs no viņa pieres izdzēsa Fuck you.
Tā vietā iegravēja Es mīlu Danti.
No tā laika prezidents bija gatavs apmeklēt galerijas,
pārdot motociklu pret sezonas abonementu koncertnamā.
Ir pat uzsācis tamborēt tautiskus cimdiņus.
Rītdien iesāks dziedāt baznīcas korī.
Kādā citā karstā pēcpusdienā, kad nebija vairs ko darīt, 
mēs, rūdītie mākslas un literatūras pazinēji, nolēmām 
pārgrozīt ētisko sistēmu sabiedrības visdažādākos slāņos.
BET AR VARU!
Nākamie upuri būs vairāku zemju diktatori.
Vēl savās slēptuvēs trinam nažus un smadzenes, gudrodami kā to 
panākt.

2016

Šis dzejolis, kā arī dzejolis „Liktenis“ 1. lpp.,  ņemts no krājuma Paisums un bēgums (Neputns, 
2016). Pāvils Johansons dzimis 1947. gadā Stokholmā, Zviedrijā, kur latviešu sabiedrībā bijis 
aktieris,  atdzejotājs, literatūras popularizētājs un muzikants. Sacerējis daudz dziesmu saviem un 
citu dzejnieku vārdiem. Muzicējis gan grupā „Dunduri“, gan kā solists.
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Edmunds Frīdvalds

IRONISKAS PASAKAS

Autoram par iedvesmas avotu kalpojuši citāti 
no  Latvijā populārā portāla <Dieviete.lv>, 
kas izcelti katras pasakas sākumā. Kāpēc tie 
iedvesmojuši Edmundu Frīdvaldu uz  pasaku 
rakstīšanu, nav zināms, par to, izsakoties 
paša autora vārdiem,  britu zinātnieki vēl ilgi 
strīdēsies pēc viņa nāves. Kas tad šīs pasakas īsti 
ir, kā tās klasificēt?  Pirmais, kas nāk prātā, ir 
Daniils Harms, kura ciniskais izteikums „Indēt 
bērnus ir nežēlīgi. Bet kaut kas taču ar viņiem ir 
jādara!” atsauc atmiņā nabaga Ojcīti no „Pasakas 
par labo”. Arī Frīdvalda prozā realitāte savijas 
ar fantastisko, tajā ir daudz melnā humora un 
vienlaikus traģikas.

Vladis Spāre

PASAKA PAR LABO
Jo vairāk cilvēkā ir labā,  
jo mazāk sliktā viņš pamana pārējos.

Sākās jau viss normāli, desmit gadu jubile-
jā mamma Ojcītim uzdāvināja sandales, bet 
paps – līmējamo kuģa modeli. Ojcītis nebija 
garīgi atpalicis, tas sākās vēlāk. Savos desmit 
gados viņš, sekojot instrukcijām, akurāti sa-
līmēja kuģi un viņam tik ļoti iepatikās līmēt, 
ka vecāki nespēja vien pelnīt, katrs raujoties 
trīs robos, lai Ojcītim būtu te jauns līmēja-
mais tanciņš, te jauns līmējamais bumbve-
dējs, bet Ojcītis tik ķiķināja savus resna zeņ-
ķa smieklus un līmēja arvien aizrautīgāk. 

Trīspadsmit gadu vecumā Ojcītis saprata, ka 
patiesībā pofig, ko līmēt, nav obligāti dār-
gie kuģu un lidmašīnu modeļi, galvenais – lī-
mēt. Vecāku dzīvi tas ievērojami atviegloja, 
viņi pat sāka izskatīties atbilstoši savam ve-
cumam un pirmoreiz pēdējo divdesmit gadu 
laikā aizbrauca uz Jūrmalu pastaigāt pa Jo-
mas ielu un paēst saldējumu. 

Ojcītis tajā reizē palika mājās un grima ar-
vien dziļāk savā toksikomānijas purvā. Viņš 
bija kapitāli uzsēdies uz līmēm. Ja nebija ko 
līmēt, ošņāja tās tāpat vien, kamēr sapinās 

ar sliktu kompāniju. Tad viņam jau bija piec-
padsmit. Vecākiem dzīvot kļuva vēl vieglāk, 
jo Ojcītis tikpat kā neparādījās mājās, vecā-
ki iegādājās vecu fordiņu, nedēļu nogalēs iz-
brauca pie dabas un vienreiz pat atļāvās eks-
kursiju uz Siguldu. 

Viņu Ojcītis, no resna zeņķa pārvērties pelē-
cīgā ģindenī ar melniem lokiem ap acīm, lie-
lāko daļu laiku tusēja uzlauztos šķūnīšos vai 
bēniņos kopā ar tādiem pašiem. Nolīkuši pār 
polietilēna maisiņiem, kuru dibenā dūmakai-
ni skalojās līme „Moments“.

No līmes tvaikiem sīkajiem smadzenes bija 
atmiekšķējušās jau tiktāl, ka viņi nespēja pat 
zagt vai sapelnīt dažus centus, mazgājot 
mašīnas, pat aizdomāties līdz tam viņi neva-
rēja, pat ne noliekties, ja redzēja zemē mē-
tājamies piecīti, jo pieliekšanās izraisīja asu 
klepu, no kura likās, plaušas izklāsies pa as-
faltu.

Par laimi sīkajiem tieši šajā krīzes periodā 
sāka parādīties līmes dīleri. Onkuļi, kurus va-
rēja sastapt vienā vai citā sabiedriskajā tuale-
tē. Ienākot pelēcīgiem, izģindušiem zēniem, 
tā ap piecpadsmit, onkuļi vēlīgi pasmaidīja 
un pavēra lietusmēteļu stērbeles, kurās bija 
paslēpta vesela bagātība – speciālās kabati-
ņās tur rindām stiepās sinepju burciņas ar lī-
mes devu katrā no tām. 

Bet lai cik vēlīgi onkuļi smaidīja, lai cik saldās 
tūtiņās stiepa lūpas pretī zēniem, lai dabūtu 
no viņiem burciņu ar līmi, vajadzēja ar onku-
li iet kabīnē un savu devu nopelnīt. 

Nopelnīt ar vēlīgi smaidošajiem onkuļiem 
bija vieglāk nekā noliekties pēc piecīša. Rei-
zēm uz klepu parāva, bet tas nebija tāds kle-
pus.

Caur vēlīgi smaidošo onkuļu rokām gāja da-
žādas līmes. Tā vienreiz, nopelnījis kārtējo 
devu, Ojcītis apsēdās uz grīdas turpat tuale-
tē pie izlietnēm un atskrūvēja burciņu. Nāsīs 
iecirtās tā smarža no bērnības, modelīšu lī-
mes smarža. Modelīši – kur tie laiki! Ojcītis 
atkarības pirmajā periodā pats sapņoja kļūt 
par Instagram modelīti. Ja Ojcītis būtu sa-
glabājis minimālu spriestspēju, viņš sapras-
tu, ka gandrīz sasniedzis savu mērķi, jo ap-
kalpot onkuļus tualetēs vai būt Instagram 
modelītim faktiski ir viens un tas pats. Ojcītis 
kāri rija tvaikus. 
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– Labais! – viņš veca cilvēka balsī nosēcās, 
kad galvā iesita pirmais mutulis.

Tuvumā esošie onkuļi Verķa Kārlis, Dimanta 
Petjka, Glumais Zutis un citi – katram dīle-
rim bija sava iesauka – Ojcītim sāka likties 
dārgi kā paša tēvs, kurš viņu bija uzsēdinājis 
uz līmes. Ojcītis vairs neatcerējās savus vecā-
kus, tāpat kā tie vairs neatcerējās Ojcīti un 
par ietaupīto naudu atpūtās Turcijā, kamēr 
viņu dēlēns čufaņīja uz tualetes grīdas. Reāli 
labais, viņš grima arvien dziļāk burvīgā sap-
nī, visi onkuļi jau likās kā viena draudzīga ģi-
mene, kas sanākusi viņu sveikt kārtējā jubi-
lejā. Ojcītis pārstāja pamanīt neglīto kārpu 
uz Glumā Zuša deguna, pārstāja just Diman-
ta Petjkas sārmaino garšu uz mēles, pārstāja 
pamanīt visu neglīto un slikto. 

Onkuļi patiešām norūpējušies līkņāja ap Oj-
cīti, kura sejā pelēkie toņi jau sāka pāriet za-
ļajos, kurš taustīja pulsu, kurš pieri, secinā-
jums bija viens – sīkais tūliņ atstiepsies, jāti-
nas. Un onkuļi tinās, bet Ojcītis turpat arī no-
sprāga un tika paradīzē, jo nāves brīdī visa 
pasaule likās viņam tik laba, ka viņš to mī-
lēja tik spēcīgi, cik vien mīlēt spēj līmes at-
karīgais. 

Tā arī Ojcītis nenonāca Instagramā, bet kā 
neatpazīts līķis – anatomikumā, kur viņu par 
prieku studentiem preparēja un kā tikai vēl 
neizdarījās ar viņa mirstīgajām atliekām. To, 
kas palika pāri, kaut kā sadiedza un ielika 
stikla toverī ar formalīnu. Vismaz pēc nāves 
Ojcītis kļuva par modelīti, un viņu katru die-
nu aplūkoja simtiem cilvēku. □

PASAKA PAR STAIGĀŠANU APKĀRT
Nedrīkst! Nedrīkst mīlēt vienu,  
bet apkārt staigāt ar citu.

Ludim bija sieva Regīna. Ludis Regīnu ne sita, 
ne pazemoja, vismaz citu klātbūtnē. Viņiem 
bija jūtas. Par Regīnu Ludis tik pārliecināts 
nejutās, taču pašam noteikti bija jūtas, jo tā 
viņš bija apsolījis baznīcā liecinieku klātbūt-
nē un kā vīrs savu vārdu arī turēja. Bez jūtām 
viņiem bija divi bērni, sekcija ar antresolu, 
papagailis un tradīcija visai ģimenei pieda-
līties maratonos, lai gan ikdienā neviens no 

viņiem skriešanu necieta. Regīnai bija rudi 
krāsots augsts matu sakārtojums, kuru viņa 
pati uzskatīja par gaisīgu, Ludim bija pla-
kanā pēda un aizdomas, ka dēļ tās sieva uz 
viņu skatās šķībi. 

Taču šķībi uz Ludi Regīna skatījās pavisam 
cita iemesla dēļ. 

Bez plakanās pēdas Ludim jau kopš dienesta, 
kur viņš apsargāja militārām vajadzībām uz-
stādītu radioteleskopu, bija ieradums staigāt 
apkārt dažādiem objektiem.

Regīna jau pirmajā laulības gadā skaidri un 
gaiši pateica, ka viņai tādas staigāšanas ap-
kārt objektiem riebjas, lai staigājot viens vai 
ejot ārstēties. Tā kā Ludim bija jūtas, viņš 
Regīnu nesita pat tajā reizē, lai arī bija sa-
kreņķējies ne pa jokam. 

Bet arī vienam apkārt staigāt negribējās, Lu-
dis ienīda vientulību, viņam visu laiku vaja-
dzēja runāt, dalīties iespaidos. Un tad viņš 
iepazīšanās portālos sāka meklēt pastaigu 
biedrenes savām apkārt staigāšanām. Skaid-
ri un gaiši rakstīja: precēts, seksu nepiedāvāt.

Bet tā kā vecenes ir kā slimas ar saviem sek-
siem, tad neviena negribēja piekrist staigāt 
tāpat vien. Ludim nācās pieņemt sāpīgo 
kompromisu. Staigāšana apkārt objektam 
kopā ar sievieti, kura par pastaigu vēlāk pie-
prasīs atlīdzību baudā, vairs nesagādāja to 
prieku, taču arī atteikties no staigāšanas ap-
kārt viņš nespēja. 

Ar šādām vienas dienas paziņām Ludis jau 
bija staigājis apkārt Doma baznīcai, apkārt 
Māras dīķim, apkārt Daugavas stadionam 
un kur tikai vēl ne. Iepazīšanās portālos viņš 
jau bija kļuvis par leģendu, ņemot vērā, cik 
tā Rīga ir riebīgi maziņa, šādas tādas atska-
ņas atplūda arī līdz Regīnai, bet viņai nebija 
pierādījumu, lai sadotu vecajam ar trauklu-
patu, tāpēc viņa cieta un klusēja, kamēr viņš 
ar citām staigāja apkārt Aglonas baznīcai, 
Maximas traģēdijas vietai vai bijušajai Spor-
ta pilij.

Reiz, kopā ar kādu gaišmati, kura stādījās 
priekšā kā Rita un, jau satiekoties, baudkāri 
aplaizīja lūpas, liekot kundziņam noprast, ka 
tāpat vien neies krastā, staigājot apkārt Pre-
ses nama ēkai, pārītis uzdūrās Regīnas mā-
sai Solvitai. 
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– Ūja! Mīl vienu, bet apkārt gaišā dienas lai-
kā staigā ar citām! – Solvita nekavējās paust 
viedokli. 

– Bet es taču nevaru staigāt pa naktīm, Solvi-
ta, tu pati zini, ka man ir ģimene, kas gaida 
mājās, – taisnojās Ludis.

Solvitai tāda taisnošanās pie vienas vietas, 
viņa tieši ar smagiem maisiņiem atgriezās no 
trako cenu dienām. Kā krāva ar tiem Ludim, 
kā krāva tai mātītei, tā abi uz vietas beigti. 
Ludim no galvas pat drusku smadzenes iz-
tecēja.

Bēres gan Regīna sataisīja kā pie cilvēkiem, 
jo nelaiķis bija viņas vīrs. Mielastam pat sa-
cepa tās kotletes ar ķiplokiem, uz kurām Lu-
dis bija kā traks un ņēma tās līdzi arī tad, kad 
devās staigāt apkārt. Kas notika ar Ritas līķi? 
Kuru gan interesē, kas notiek ar vieglas uz-
vedības sievietes līķi? Ne viņa dzīva bija kā-
dam vajadzīga, vēl jo mazāk beigta. Dabū-
ja ko pelnījusi – runāja viņas kaimiņi. Strā-
dāt negribēja, tikai vieglu dzīvi padod, tad 
arī ņēma nelabu galu – piebalsoja kaimiņi no 
pretējās mājas logiem.

Bet Solvitu par dubultu slepkavību ielika cie-
tumā, kur viņa pārgrieza vēnas un nomira, 
viņu apglabāja blakus Ludim, jo ģimenei ka-
pos piederēja solīda platība, vietas pietika 
vēl Regīnai un abiem bērniem. □

PASAKA PAR LĒTO SPULDZĪTI
Īsts vīrietis nemainīs savu saulīti  
pret lētu spuldzīti.

Durvju zvans pamodināja Valdemāru, kurš 
bija iemidzis pie Panorāmas ar pusaizkostu 
desas gabalu mutē. Zvanīja neatlaidīgi. Tfu, 
pat desu neļauj apēst, Valdemārs izspļāva 
pussakošļāto barību zem spilvena, lai ciemi-
ņi neredz, un steidzās atvērt. 

Nekādus ciemiņus Valdemārs nebija aicinā-
jis, viņam šī situācija nu nepavisam nepatika. 
Pārāk vēlu, bez brīdinājuma. Ka tikai nav no 
ūdens pārbaudēm, Valdemārs panikā atce-
rējās, ka pēc trubu remonta tualetē aizmirsis 
uzlikt skaitītājus.

Bet tie nebija ne viesi, ne arī tie no ūdens. 
Vienkārši vecā Zelma no blakusdzīvokļa.

– Dēliņ, nevari ienākt pie manis vienu lietu 
paskatīties?

Tavam dēliņam dušmaņi Afganistānā jau as-
toņdesmitajos galvu nogrieza, vecā plekste, 
Valdemārs niknojās, ka apdauzītas vecenes 
dēļ izspļāvis garšīgo desu. Neko jau netei-
ca, vilkās vecenei pakaļ viņas pēc kaķiem un 
Korvalola smirdošajā ūķī.

– Valdiņ, man te, zinies, protēzes kaut 
kur pazuda, es ar savām acīm neko vairs  
nevaru atrast, laikam jau man daudz nav at-
licis.

Bet Valdemārs neklausījās tālākos stāstus 
par brillēm, kam viena kājiņa salocīta, jo 
tām veikalā uzkāpis apsargs, ne arī stāstus 
par kaut kādām ballītēm, kurās Zelmas vīrs 
tā rāvis ermoņikas, ka ciema ziķeri aizmirsuši 
pat izkauties vakara neoficiālajā daļā. Un vēl 
kaut kādu pilnīgu ārprātu vecā tur nesa, ka-
mēr ēdiena paliekām apķepušās zobu protē-
zes Valdemārs atrada segas pārvalka krokās.

Nu vecā nezināja kā pateikties. Valdemārs 
jau tāpat neko labu negaidīja, zināja, ka 
pensija šai maza, iekrājumu nekādu. Vecā 
pavandījās pa virtuvi un nāca ar kaut kādu 
kuli rokās.

– Ņem dēliņ, es te nopirku cepumus, bet man 
jau tādi sālīti nepatīk. Vismaz tev tiks uz kārā 
zoba.

Kuli Valdemārs, pat nepaskatījies, paņēma, 
noņurdēja kaut ko par vietām pansionātā un 
sprāgoņām, ko vecā nedzirdēja, jo dzirdes apa-
rāts atradās remontā pēc izkrišanas pa logu. 
Mājās Valdemārs paskatījās, ko tad vecā vi-
ņam iesmērējusi. Krekeri „Saulīte“, 230 gra-
mu iepakojums. Valdemārs sevi vienmēr bija 
turējis par īstu vīrieti, tādēļ uzskatīja, ka visā-
di cepumi domāti bābām. Sadzīvē noderēs, 
turpat priekšnamā Valdemārs iebāza kreke-
ru paku izejamās jakas kabatā.

Noderēja.

Nākamajā dienā Valdemāram gadījās apstai-
gāt centrāltirgu, bija šādas tādas vajadzības 
no vīru lietām. Apstaigāja saimniecības pre-
ču kioskus, vienā no tiem pret leti bija atzvē-
lusies raženas miesasbūves pārdevēja ar mil-



31

zīgu sarkani krāsotu copi, kā reiz no tādām, 
par kurām Valdemārs teica „piens un asinis“.

Valdemārs atcerējās par krekeriem kabatā. 
Oho, tas nebūtu slikts sākums. Es viņai ce-
pumus, viņa man savu telefona numuriņu 
vai pat adresi.

No šitām lietiņām nekas nesanāca, jo Katrī-
nai, tā sauca pārdevēju, vīrs nesen esot 
iznācis no zonas. Tomēr cepumus atpakaļ 
sejā nemeta.

– Ja gribi, varu par tiem iedot lēto ķīniešu 
spuldzīti. Ņemsi?

Valdemārs ņēma, pat ar raušanu no rokām 
izrāva un aizgāja neatvadījies, arī lēta spul-
dzīte noderīgāka par kaut kādiem bābu ce-
pumiem. Spuldzīte izrādījās pašā laikā. Nu 
tobiš ne tādā nozīmē kā sandales vai zeķes, 
bet tādā, ka mājās gaismeklim pie gultas, 
kurā viņš bija aizmirsis pussakošļāto desu, 
tieši viena bija izdegusi. Valdemārs prātīgi 
ieskrūvēja vietā jauno, pakustināja, vai ne-
ļurkājas (viņam bija gadījušās tādas ar pilnīgi 
nederīgu vītni). Vēl neatlaidis spuldzīti, viņš 
ar otru roku nospieda slēdzi. Te nu bija, ļur-
kāties tas ķīniešu draņķis neļurkājās, toties 
uzsprāga Valdemāram rokā.

Valdemārs dabūja asins saindēšanos, jo 
spuldzīti pārdevēja bija nēsājusi sava darba 
halāta kabatā, un drīz vien nomira. Bet pār-
devēju pašu drīz vien pālī nosita viņas vīrs un 
atkal iesēdās, šoreiz uz astoņiem gadiem. Tā 
kā krekeri neskarti līdz tam laikam mētājās 
virtuvē, ejot cietumā, vainīgais paņēma tos 
līdzi, jo zināja – tur našķi var iemainīt pret 
kādu cigareti vai malku čefīra. □

PASAKA PAR ČETRĀM ROKĀM
Attiecības ir roku darbs.  
Ekskluzīvs četru roku darbs.

Viktoram jau tuvojās divdesmit, lielākā daļa 
viņa draugu biju paspējuši atrast savas ot-
rās pusītes, precējušies, daudzi bijušie kla-
sesbiedri sociālajos tīklos varēja lepoties jau 
ar otra mazuļa nākšanu pasaulē. Kā Viktors 
viņus apskauda, tā ienīda sevi par to, ka viņš 
jau tūliņ būs vecs, bet attiecību kā nav, tā 

nav. Tā arī netika gudrs, vainīgas meitenes, 
kas nevēlējās no viņa bērnu, vai varbūt pats 
nespēja radīt pietiekami labu iespaidu. Kom-
pleksoja kapitāli, tādēļ svīda svaru zālēs, se-
koja jaunākajām modes tendencēm, uzau-
dzēja bārdu un reizi nedēļā apmeklēja bār-
beršopu, izbaudot, kā profesionāļi strādā 
ar viņa, būsim godīgi, visnotaļ simpātisko 
seju. Bet attiecību kā nebija, tā nebija, vis-
maz ne tādu, lai būtu iemesls veidot divas 
profesionālas fotosesijas. Pirmajā viņš prie-
cātos par meiteni, kuras vēders izskatās tā, 
it kā viņa, fanojot par sportu, būtu norijusi 
futbolbumbu. Otrajā abi uz gumijkoka fona 
laimīgi smaidītu, turot rokās novēmušos zī-
daini, bet šo defektu profesionālis novērstu 
fotošopā. Skuma un svaru zālēs svīda Vik-
tors, reizēm jau satraucās tik traki, ka pēc 
nodarbībām sāka mest aci uz saviem treniņu 
biedriem dušās, taču uzreiz sevi sakaunināja, 
jo nebija no tādiem. Tā arī būtu turpinājies, 
ja Viktors, kurš visa cita starpā interesējās arī 
par filozofiju, neizlasītu kāda nezināma au-
tora teikto par to, ka attiecības ir ekskluzīvs 
četru roku darbs. Fak, kāds es biju losis, jau 
domāju, ka ar mani pašu kaut kas nav kārtī-
bā, atviegloti nopūtās Viktors, spogulī apbrī-
nojot savu presīti. Visām tām vecenēm bija 
tikai divas rokas, tāpēc arī nekas nav sanācis. 
Vajag uzreiz ar divām, kad piedzims bērniņš, 
izdomāšu, kura no viņām ir īstā. No tā brī-
ža Viktors sāka krāt, neapmeklēja svaru zāli, 
ēda vienreiz divās dienās, viņam bija parādī-
jies mērķis. Kad bija iekrāts pietiekami, Vik-
tors apģērbās savās labākajās drēbēs, krekla 
piedurknēs iesprauda elegantas koka apro-
ču pogas, augsto, nevērīgi atpogāto krekla 
apkaklīti pasvītroja ar tā paša meistara da-
rināto koka tauriņu, bet uz viņa muskuļo-
tās rokas par divām minūtēm atpalika uni-
kāls, pēc pasūtījuma, arī pie tā paša meista-
ra, darināts koka pulkstenis. Viktors nestei-
dzās, nogaidīja, kad koka rokaspulkstenis 
rāda trīs naktī, īstais laiks, kad klubos jaut-
rība sasniegusi augstāko vilni un meitenes, 
kas atnākušas bez pavadoņa, sāk apzināties 
sevī dabas doto mātes instinktu. Viktors iz-
sauca taksi un pēc pusstundas, pārliecināts 
par sevi kā vēl nekad, ienāca klubā. Viņš pats 
tobrīd sev likās kā personāžs no kādas filmas. 
To pamanīja arī vairākas meitenes, kuras līdz 
pustrijiem naktī nebija atradušas īstos tēvus 
saviem bumbulīšiem. O, bet tur pie bāra le-
tes sēdēja tieši tās divas, kuras Viktors bija 
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meklējis. Trausla brunete un Pamelas Ander-
sones tilpuma blondīne, abas ģērbušās kā 
gaidījušas sava neplānotā bērna tēvu, abām 
bija divas rokas. Kopā četras, tātad ekskluzī-
vi, nodomāja Viktors un devās viņu virzienā. 
Piķi Viktors bija izņēmis skaidrā naudā, zinā-
ja, ka pavirši nomests sotaks atstāj labāku ie-
spaidu nekā čakarēšanās ar karti. Meitenēm, 
protams, nebija nekādu iebildumu, ka Vik-
tors viņām piebiedrojas. Viktors bārstīja fi-
lozofiskas atziņas un naudu par kokteiļiem. 
Meitenēm tas patika. Kad Viktors bija pietie-
kami iedzēris drosmei, viņš meitenēm atzi-
nās, ka gribētu ekskluzīvas attiecības ar čet-
rām rokām. Draudzenes saskatījās, pasmējās 
un abas reizē pajautāja Viktoram:

– Mēs izskatāmies pēc tādām, kas nevar?

Viktoram izskatījās, ka viņas var, lai nu kurš, 
bet viņas reāli var, un tad visi taksī devās pie 
Viktora uz mājām. Četras rokas darīja savu 
un tas prasīja īsu brīdi, jo Viktors no attiecī-
bām bija izvairījies jau gadu, kur nu vēl no 
ekskluzīvām. Kad viss bija cauri un Viktors 
piegāja pie loga uzpīpēt, no aizmugures pie-
nāca robustā blondīne, pastiepa viņam aiz-
kara stūri – apslaukies, nestaigā kā cūka.

Šī attieksme apstulbināja Viktoru. Protams, 
viņš apslaucījās aizkarā, tad mēģināja atsākt 
klubā pārtraukto sarunu.

– Bet kura tad no jums tagad iznēsās mūsu 
bērniņu? Alimentus es maksāšu abām, par 
to nebaidieties.

– Galīgs lohs esi, iedod uz abām divdesmit 
par darbu, ja gribēsi vēl, atstāsim tev savus 
numurus.

– Bet attiecības? Ģimene? – Nupat Viktors ju-
tās neveikli, jo bija kails, bet viņa bērna to-
pošās mātes apģērbušās jau nepacietīgi mī-
ņājās uz sliekšņa.

– Nu, būs dvacārs vai mums zvanīt Ļoham? – 
pavaicāja trauslākā, no kuras Viktors visma-
zāk būtu gaidījis ko tādu. Iedeva naudu, aiz-
slēdza durvis un vēl ilgi dzirdēja kāpnēs at-
balsojamies viņu smieklus.

Viktors tajā brīdī zaudēja ticību skaistajam 
un izlēca pa logu. Tā kā viņš dzīvoja pirmajā 
stāvā, viss būtu beidzies ar dažiem zilumiem, 
taču par laimi, bija sākusies simtlatnieku 
programmā nodarbināto junda un kāds ar 
zāles pļāvēju pārbrauca Viktora koptajai se-

jai. Pieneņu saknes kāri uzsūca viņa smadze-
ņu šķidrumu. Viktors jau bija paradīzē, kad 
ieradās Ļoha, lai pateiktu, ka viņa darbinie-
ču pakalpojums maksā 50 nevis 20, jo divas 
reizē viņa cenrādī skaitījās ekskluzīvs. Aplau-
zās Ļoha un fiksi tinās prom, caur pieslau-
cītajiem aizkariem redzot, ka piebrauc ātrie 
un menti. Ļoham nekādi negribējās būt ar to 
saistītam, pat ne liecinieka statusā. □

PASAKA PAR CILVĒKU BLAKUS
Ļoti svarīgi, lai blakus ir cilvēks,  
kurš var apskaut un teikt: „Viss būs labi!” 

Tovakar Rita pēc lekcijām vēl pasēdēja ar 
draudzenēm. Neko daudz, daži kokteiļi, ku-
rus izmaksāja svešā valodā runājoši tumsnē-
ji vīrieši, kuri lauzītā angļu valodā stādījās 
priekšā kā britu kara flotes virsnieki. Viņi gan 
drīz vien pārsēdās pie blakusgaldiņa un stā-
dījās priekšā jau citām meitenēm, tāpēc kok-
teiļi beidzās un viegli iereibušās draudzenes 
devās katra uz savu pusi.

Rita uz savu pusi devās ar tramvaju, izkāpa 
savā tumšajā pieturā, nogriezās ap stūri un 
gāja pa savu tumšo ielu, gājiens parasti aiz-
ņēma minūtes desmit, jo viņa dzīvoja ielas 
tālākajā, vismazāk apdzīvotajā galā, kur jau 
sākās mazdārziņu teritorija.

No kāda podjezda ēnas ielas pretējā pusē 
iznira vīrieša stāvs. Platmalē, augsti uzsistu 
apkakli, nedaudz iepaliekot, viņš arī devās 
mazdārziņu virzienā.

Rita, pieradusi neko sliktu par cilvēkiem ne-
domāt, nedomāja sliktu arī šoreiz. Vai pir-
moreiz viņa uz ielas redz vīrieti? Mazums kas, 
varbūt cilvēkam mazdārziņu teritorijā būde-
le ar dārza piederumiem, satraucas par savu 
īpašumu – tagad visādi apkārt dauzās, ja ne-
atradīs citu, nozags kaut vai cirvi vai lāpstu, 
aiznesīs logu ar visu stiklu.

Vīrietis uzvilka platmali dziļāk pār acīm un 
pārnāca šajā ielas pusē, pielika soli. Drīz vien 
viņš bija tik tuvu, ka Rita jau saklausīja viņa 
saraustīto elpu. Vēl daži soļi, un cilvēks jau 
gāja blakus, bet Rita nebaidījās, ielas galā 
starp mazdārziņu būdu siluetiem viņa redzē-
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ja savu māju, redzēja gaismu kaimiņu logos. 
Vīrietis, neko nesakot apskāva Ritu. Tas jau 
viņai sāka likties dīvaini. 

– Vai mēs esam pazīstami? – viņa, mācīta 
vienmēr domāt pozitīvi, pavaicāja optimis-
tiskā tonī.

– Turi muti! Viss būs labi, – vīrietis nosēcās un 
ievilka Ritu tuvākajā vārtrūmē.

Rita paklausīgi viņam sekoja. Tā kā viņai vēl 
nebija pieredzes šitajās lietiņās, viņa nezinā-
ja, kā jābūt, tāpēc viņai tiešām likās tīri labi. 
Nu, ja ne baigi labi, tad vismaz tīri ok. Tā Rita 
kļuva par māmiņu dvīņiem, kurus nosauca 
par Edgaru un Kristīni. Kad bērni paaugās, 
tie viņu ātri iedzina kapā un dzīvoja laimī-
gi. □

PASAKA PAR NEZVANĪŠANU
Iemācies nezvanīt tiem, kuri nezvana tev.
Iemācies iemīlēties nevis ārienē, bet gan 
attieksmē pret tevi...

Sabīnei bija tikai viens nelāgs ieradums. Kā 
sadzeras savu pussaldo kaķa kompānijā, tā 
zvanās apkārt. Ne jau draudzenei vai vismaz 
uz labdarības tālruni, nē, zvanīja uz pilnīgi 
nepazīstamiem numuriem, reizēm uz dul-
lo, reizēm kāds internetā nejauši ieraudzīts 
numurs viņai šķita liktenīgs un viņa nekavē-
joties sazinājās ar tā īpašnieku. Prezidenta 
kancelejā, Rakstnieku savienībā, visās Gulb-
ja laboratorijas filiālēs un pat Rīgas centrā-
lajā autoostā Sabīnes numurs jau sen bija 
bloķēts. Bet tas netraucēja elsot klausulē 
nepazīstamam vīrietim, kurš vienkārši, bez 
nekādiem šitiem te zemtekstiem bija ielicis 
sludinājumu par to, ka pārdod lietotu glu-
dekli. Tas neatturēja izklāstīt visu savu dzī-
ves stāstu nepazīstamai sievietei, kura kādā 
domubiedru grupā interesējās par istabas 
augu kopšanu. Divos naktī, kad kaktā stāvē-
ja jau divas izdzertas, bet rokā trešā pusiz-
dzertā vinčika pudele, Sabīne varēja mierīgi 
piezvanīt kādam sportiskam pārim, kas mek-
lēja līdzskrējējus saviem vakara krosiem, un 
papļāpāt ar viņiem par to, ka viss jau paliek 
tikai dārgāks, ka visi vīrieši ir cūkas, bet tas 
Tramps viņu vispār besī.

Draudzenes jau brīdināja – Sabīne, tu šito 
pārtrauc, vienreiz nebeigsies labi. Nezvani 
tak tiem, kas nezvana tev, ko tu neliec mieru 
svešiem cilvēkiem? Bet kas gan bija draudze-
ņu ieteikumi, kad bēniņos sakāpa vīna tvai-
ki un roka atkal stiepās pēc telefona. Un tā 
viņa piezvanīja Vlaģikam, kurš kolekcionēja 
padomju laika metāla rubļus un pēc dabas 
bija nerunīgs, numismātika bija viņa vienīgā 
kaislība un vispār – ģelo tonkoje.

– Hallo, vai tur kāds ir? – Sabīnes mēle pēc 
pirmā vinčika jau kapitāli pinās.

– Kur jūs esat piezvanījusi? – tā Vlaģiks. Ga-
dījās taču, ka cilvēki sajauc numurus. Bet nē, 
šis nebija tas gadījums.

– Vai jums arī reizēm ir vientuļi? – drosmei 
vienā piegājienā iešāvusi visu pudeles atliku-
mu rīklē, šļupstēja Sabīne.

– Ko? Beidziet ākstīties! – Vlaģikam šitas jau 
reāli sāka nepatikt.

– A kas tu esi? – Sabīnei alkohols paurī blieza 
ātri, un nupat jau viņa bija pilnīgā pālī, aiz-
mirsusi, kam, kāpēc un cikos zvana.

Vlaģiks, lai arī skaidrā, tomēr neizturēja.

– Da pošla tu nahui, kuce jobanā! Miskastē 
no bomžiem esi dzemdēta? Ej tak pakaries, 
bļa, grjobanā šalava! – un sašķaidīja telefo-
nu. Numismāti parasti ir turīgi cilvēki, tāpēc 
var dauzīt telefonu un nākamajā dienā no-
pirkt citu (autora piezīme).

Bet Sabīne jau bija tādā vafelē, ka viņu ņēma 
par pilnu rubli. Atrada striķi, veļasziepes, tā 
kā viss dubultojās, grūtāk gāja ar mezglu. 
Par to, kā viņa šādā stāvoklī uzrāpusies uz 
taburetes un nostiprinājusi striķi lustras āķī, 
vēl ilgi strīdējās britu zinātnieki, bet Sabī-
ne konkrēti pakārās, un kaķis nedēļu dzīvo-
ja badā, kamēr kaimiņi sajuta, ka no tā dzī-
vokļa kaut kas baigi smird, un izsauca men-
tus. □
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PASAKA PAR SILTUMU
Nededzini sevi, lai sasildītu citus...  
Var gadīties, ka nenovērtēs.

Mārīte bija uzaugusi alkānu ģimenē, kur 
pat aizlauzts Vegetas kubiņš likās kā gardā-
kā konča vai cukurvate. Nesaticība ģimenē 
un ģimenes tuvāko draugu lokā, kas bija ap-
metušies viņu vienistabas dzīvoklī – jo bari-
ņā vienmēr jautrāk – jau kopš bērnības lika 
Mārītes sirsniņai izjust līdzjūtību pret apkār-
tējo ciešanām. Jau pieaugušai un kļuvušai 
par jauno māmiņu, tā kļuva par viņas misi-
ju. Te un tur varēja manīt Mārīti uzbāžamies 
nepazīstamiem cilvēkiem ar jautājumu „Vai 
nevaru jums kā palīdzēt?“. Lielākoties cil-
vēki izvairījās, izņēmums bija iereibuši vīrie-
ši, kas, uzklausījuši jautājumu, brīdi paklusē-
ja, tad teica „Labi, ejam!“ un uz dažām mi-
nūtēm ievilka Mārīti tuvākajā podjezdā, no 
kurienes abi jau iznāca izliekoties, ka nekad 
nav tikušies. Tad Mārīte bābu žurnālos sala-
sījās kaut ko par atsalumu starp cilvēkiem, 
atcerējās savu atsaldēto bērnu un pār viņu 
nāca atklāsme – es varu dot cilvēkiem siltu-
mu! Domāts, darīts, jau nākamajā dienā re-
dzam Mārīti tuvākajā Maximā ar smagu ben-
zīnkannu rokā. Viņa bija izvēlējusies labāko 
laiku, īsi pirms veikala slēgšanas, kad pie al-
kohola stendiem drūzmējas izslāpušie, tirdz-
niecības zālē pat šļircei nav kur nokrist un, 
pamanot apsarga vērīgo skatienu, kāda jau-
nā māmiņa cenšas to nemanāmi izmest mai-
zes stendā pie nocenotajiem klaipiņiem. 

Īstais brīdis bija klāt. Nelabā balsī brēcot „Es 
jūs sasildīšu, pulcējieties ap mani!“, Mārīte 
izgāza uz sevi kannas saturu. Tad jau pieklā-
jīgā tonī vērsās pie apkārtējiem:

– Kungi, vai kādam no jums neatrastos šķil-
tavas?

Kā kādā populārā filmā no visām pusēm tū-
liņ pret Mārīti pastiepās rokas ar šķiltavām. 
Kungi tās piešķīla, šķiltavas liesmoja, lies-
moja arī Mārīte. Viņa skraidīja no viena zā-
les galu uz otru, jo degošais puhoviks saku-
sa ar ādu un tas bija bišķiņ sāpīgi. Tā ālējo-
ties, Mārīte paspēja aizdedzināt daudzus ci-
tus veikala apmeklētājas, savukārt no viņiem 
liesmas pārmetās uz nākamajiem rindā stā-
vošajiem. Aizdegās pat kasieres un apsargs. 
Stulbi sanāca, visi nosprāga, un neviens ne-
paspēja novērtēt Mārītes upuri. Vēlāk at-

braukušie ugunsdzēsēji vienā balsī teica, ka 
dedzināšana bijusi ļaunprātīga, bet beigtu 
cilvēku jau vairs ar uguni neatradīsi, lai stiep-
tu pie tiesas kungiem. Nākamajā dienā, la-
sot ziņu Delfos, komentētāji bija vienisprātis 

– Maskavas roka un genders. □

PASAKA PAR SLAVU
Karjera tevi negaida mājās,  
nauda nenoslaucīs tavas asaras,  
slava neapskaus tevi naktī...

Vidējā līmeņa menedžeris Juris pa retam ne-
dēļu nogalēs tikās ar divām sievietēm, ku-
ras viņam joprojām jutās pateicīgas par bārā 
izmaksātajiem kokčikiem. Vienu no viņām, 
konspirācijas nolūkos, viņš telefonā bija sa-
glabājis ar iesauku Karjera, otru – ar kļiku-
hu Nauda. Katrai no viņām bija savi trūku-
mi. Karjera viņu nesagaidīja mājās, viņš vien-
kārši neuzticēja tai sava dzīvokļa atslēgas, jo 
pālī Karjera izpļāpājās, ka pa maloļetku no-
sacīti dabūjusi divus gadus par sīkām zādzī-
bām. Nauda vairāk domāja par savu komfor-
tu un ar virtuves dvieli neslaucīja Jurim asa-
ras, kad viņš pie tās ieradās nopiņņājies, ja 
boss viņam bija uzkliedzis. Vēl bija vecais 
skolasbiedrs Slava, ar kuru Juris šad tad sa-
skrējās, lai ietriektu kādu hektoru. Bet Sla-
va jau nepažēlos, neapskaus naktī. Pirmkārt, 
tāpēc, ka abi nebija nekādi golubije, otrkārt 

– pālī Slavam vienmēr uznāca melnie un viņš 
gāja ielās meklēt kašķi, tāpēc nekad nepalika 
pie Jura pa nakti. Taču vienreiz notika negai-
dītais. Tajā dienā Juris atkal bija nopiņņājies, 
gribēja tikai ieskriet mājās pārvilkt kreklu un 
tad zvanīt Naudai, bet viņu gaidīja pārstei-
gums. Istabā uz dīvāna atzvēlies viņu gaidīja 
Slava ar pusizdzertu bonīša pudeli rokā.

– Ko brīnies? Lietū un vējā negribējās dzert, 
domāju, ienākšu pie tevis pasēdēt, durvis at-
slēdzu ar šķiltavām. Ja gribi, varu tev iemācīt. 

– Slava skaļi atraugājās un visa istaba sāka 
smirdēt pēc piededzinātiem pelmeņiem un 
peregara.

– Nu, neskaties, sēdies blakus. – Slava uzsita 
pa dīvānu sev līdzās.

Juris kaut kā nedroši apsēdās uz pašas ma-
liņas.
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– Ko rausties, sēdi taču normāli! – Slava viņu 
sagrāba un pievilka sev klāt. – Tev šmiga ir? 
Ja nē, varu aiziet pakaļ, tikai iedod piķi. Šo-
nakt man vajadzēs palikt pie tevis, ar veceni 
sakasījos.

Juris teica, ka viņam ir vēl trīs knapi iesāktas 
viskija pudeles un daži vinčiki.

– Tad forši, – noburkšķēja Slava un pastiepa 
Jurim bonīti. – Davai, paskatāmies kādu fil-
mu uz tava lielā teļļuka, baigi gribas kaut ko 
dvēselei.

Juris dvēselei uzlika Krēslas sāgas pirmo daļu, 
un jau pēc pusstundas abi pieaugušie vīrie-
ši apskāvušies raudāja dīvānā. Vēl pēc pus-
stundas Juris kunkstēja, iekodies spilvenā 
un kā iztālēm dzirdēja Slavu sakām – nekas, 
mēs taču veci koriši, tāpat neviens neuzzinās 
un tāpēc jau ne par kādiem golubijiem nepa-
liksim, no vienas reizes tas nesākoties – dzir-
dēju vienā raidījumā, kur runāja zinātnieki.

Pēc tam Slava apslaucīja Juri ar rupju virtu-
ves dvieli, lika apģērbties. Abi iedzēra vēl un 
aizmiga uz dīvāna. Naktī Slava apskāva Juri. 
Juris pusmiegā juta, ka tagad Slavas elpa 
smaržo pēc sardelēm. Forši, ka ir tādi draugi, 
kas nepamet, aizmiegot, nodomāja Juris.  □

PASAKA PAR VEIKSMI
Ja grūtas dienas beigās tev ir kāds,  
kam uzlikt galvu uz krūtīm, un kāds,  
ko apskaut, tev ir ļoti paveicies.

Jānim bija baigi paveicies. Viņam bija Ilze, 
kurai ik rītu, atgriežoties no savām noslēpu-
mainajām nakts gaitām, viņš uz krūtīm no-
lika galvu. Reizēm tā bija suņa, reizēm kaķa, 
taču biežāk gan cilvēka galva. Ar savu veik-
smi Jānis lepojās, jo likt galvas ledusskapī 
viņam šķita nesaimnieciski, bet viņš, audzis 
laukos, necieta nesaimnieciskumu. Bet Ilze 
lepojās ar Jāni un sanestās galvas gaumīgi 
izvietoja uz televizora vai sekcijā starp čehu 
kristāla izstrādājumiem. Vienreiz gadā bija 
14. februāris, un tad viņam pret Ilzi bija jūtas 
un naktī viņš palika mājās. □

Šo pasaku autors Edmunds Frīdvalds dzimis 
1971. gadā. Deviņdesmitajos piedzīvojis 
leģendāro Āgenskalna pagrīdes ierakstu 
studiju „Tornis”, kā arī bijis ģitārists un 
solists grupā „Krampī sarāvējs”. Vēlāk 
dibinājis postpunk/dark-wave projektu 

„Darba Dienests”, vēlāk aizsācis projektu 
„Trakais Markuss”. Pēdējos gados Frīdvalds 
iespraucies cilvēku zemapziņā kā latviešu 
industriālās mūzikas pārstāvis un grotesku 
performanču veidotājs. Mūzikas projektu 
nosaukumi laika gaitā mainījušies – sākot 
no reanimētā „Darba Dienesta”, līdz 

„Showinist”, „Helio Tampax”, „Speedwald”, 
bet pēdējo gadu laikā jau sevi piesaka 
vienkārši kā „Frīdvalds”. Mūža plūdumā 
Frīdvalds veidojis arī audio fonu dzejas 
un mākslas performancēm, publicējies 
izdevumos Karogs, Rīgas Laiks, Diena. 
Kopā ar Rūtu Mežavilku, Jāni Elsbergu un 
Māri Salēju bijis viens no literārā izdevuma 
Luna redaktoriem, kā arī vadījis laikraksta 
Literatūra un Māksla literatūras nodaļu. 2001. 
gadā apgāds „Pētergailis” izdevis Edmunda 
Frīdvalda stāstu krājumu Čūska azotē, 
pašrocīgi autors izdevis multimediālo romānu 
Bļaģ, kā arī dažādus nelielas tirāžas pagrīdes 
izdevumus, kuru kopijas nav saglabājušās.
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Uldis Bērziņš

VISI ŪDENS SĀTI,  
TIK NE ZIVS
Rūmī, tas būtu tulkojams kā Rūmzemnieks, „Romie-
tis”. Arābu Mawlānā, turku Mevlāna, skaisti arī lat-
viski: Kungsmūsu. Ar Niedres dziesmas dobjo svelpu 
sākas  Dželāledīna Muhammeda Rūmī lielais pasaku, 
fabulu un līdzību sējums, bijīgi, patiesībā – pārdroši  
cildināts par „persiešu Korānu”.

1
Klausies stabulē, kā viņa gauž,
Kad par atšķirtības mokām pauž:

2
Nācāt niedolā mūs cirst un raut  –
Zēns un meitene nu manā balsī raud.

3
Asmens šķir, tak čaulu krūtīs grauj  –
Asmens ir, kas niedrei dziedāt ļauj!

4
Katrs, kuru nāks no saknes plūks,
Gribēs atpakaļ un brēks, un lūgs. 

5
Dziedu sūrdieņiem un laimīgajiem līdz,
Mana skumjā balss ik sirdij līdz.

6 
Katrs tik man draugs, cik prāts tam sniedz  –
Neba tu pie mana noslēpuma tiec!

7
Noslēpums no dziesmas tālu nepaliek,
Tak ja akla acs, tad ausu nepietiek.

8
Miesa garu jaut, un miesu gars,
Tak nav acs, kas garu drīkstēs skars.

9
Dziesmai liesmā degt, ne vējos pūst;
Tos, kas negrib degt, laiks nost pūst.

10
Liesmas mēle – tā, kas niedrē krīt,
Mīlas kvēle  – tā, kas vīnā mīt.

11
Niedre – biedre tev, kas drauga šķirts;
Skaņām birstot, irst un pamirst sirds.

12
Kurš vēl cits tā indēt spēj un dziedēt?
Citur kur tik dārgu draugu viedēt?

13
Tas ir Asinsceļš, par kuru niedre stāsta!
Tā par Apsēsto un viņa mīlu klāsta.

14 
Tikai bezprātim šai tirgū pirkt ļauts;
Dzird, kam auss  – bet kurlu apkārt daudz.

15
Nelaikā ik diena tam, kas mokās  –
Dienas nāk ar sirdēstiem rokrokās.

16
Dienas nāk un iet, – ak, lai tās klīst! –
Paliec Tu ar mani, kas Tu šķīsts.

17 
Visi ūdens sāti, tik ne zivs!
Maize dienišķā – tam, kas vēl dzīvs!

18
Briedā ienācies ko sasam auglim teiks?
Tāpēc īsa runa: paliec sveiks!
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Pavisam maz esmu izlasījis/iztulkojis no Dželāledīna Rūmī dzejas, tikai tik, lai varētu pats izsecināt, iztulcīt, 
kārīgs pārvilināt dažus mirkļus no Dievadrauga brīnumainā mūža, lai varētu sev ielasīt savā valodā, paša mūžā. 
Es pielasu cik necik – un zinu, ka neko patiesībā neesmu izlasījis no tā milzu Jūŗuma.  Laikā viņš, Dievadraugs 
man, sasam auglim, to pateica: „Paliec sveiks!” Dželāledīna Rūmī dzejai jāveltī viss mūžs, un tad – var izdoties, 
bet var arī neizdoties. Bet cits tad jāmet viss pie malas; jā, nu tam es nebiju gatavs. Es būšu skatītājs, bet tie, 
kas briedā jau – lai viņi lūdz svētību no skolotāja vai skolotājas rokām un ceļas virpuļot.

Te daži izcirtumi no otrā lielā darba, Dīwān-i Kabīr, Lielās Dzejasraudzes, kas veltīta Dželāledīna un viņa skolotāja 
un pavadoņa Šamsa Tebrīzī – „Tebrīzas saules” kopīgajiem garameklējumiem.

Es kā Madžnūns, nav man prāta, Viņa priekšā nav man spēka,
Mīlas važas plosa manas tukšās riekšas, nav man spēka,
Asiņainiem pirkstiem zīmēt Mīļā vaigu nav man spēka,
Vaicā pusnakts laumām! – degu visu laiku, nav man spēka,
Pasaule sen aizmigusi, es tik nezinu, kas dusa,
Visu nakti debesjumā zvaigznes skaitu klusu klusu,
Viņa mīla manu miegu man no acīm paņēmusi,
Es līdz ausmai neaizmiegu, zvaigzni gaidu klusu klusu.

Senarābu bezprātīgais mīlētājs Kaiss, saukts par  Madžnūnu, „džinnu apsēsto”, ir priekšnesis (grieķu typos) vi-
sas islāma pasaules mīlas dzejai un tās „lielajai māsai” – Dievmīlas lirikai, tūkstošgadīgajai sūfiju dzejas tradīci-
jai. Dieva un cilvēka mīla, viņu alkas Vienam pēc otra ir pats nozīmīgākais, kas pasaules telpā notiek. Dzejnieks 
dodas pretim Mīļotajam, dodas debesu ceļojumā, kā pirms viņa jau Islāma pravietis Muhammeds:

Mīlas Kumeļš manu prātu, sirdi aizrāva sev līdzi,
Nevaicā, kur tobrīd biju! – dzirdi, aizrāva sev līdzi,
Aiznesa, kur neredz sauli, mēnesi nedz zvaigzni kādu
Manu apskurbušo sirdi, manu apmulsušo prātu
Tādā Esībā, kas tava ne vairs esība, bet Nava...

Dita Lūse. Alhambras debesis. Eļļa uz audekla. 100 × 135 cm. 2012
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XIV un XV gs. mijā osmāņu princis Suleimans Čelebī vēlreiz apraksta šo garīgā ceļojuma pieredzi: „Ne tur telpas 
vairs, ne debesu, ne zemes!” XVIII gs. viņiem piebalso Stambulas sūfijs Šeihs Gālibs:

Visam pāri liesma Drauga rokā,  
Debess spīdekļos tai ir par zemu nokāpt.

Rūmī, Kungsmūsu saka :

Dodiet man sirdi, kuru pusuzpusi 
Ir šķirtība no Dieva sašķēlusi, 
Tai žēlošos par manas dvēseles sāpēm, 
Kad šķirtībā tā saplaisā no slāpēm!

Un vēl no Lielā dīvāna, vai Lielās Dzejasraudzes: 

Ko lai daru, musulmaņi? Skatos, raugos, bet nav manis, –

Ne es kristietis, ne jūds, ne gunslūdzējs, ne musulmanis,

Ne es austrumu, ne rietum, ne es sauszemes, ne jūŗas,
Ne no dabas slēptām dzīlēm, ne no debess, kas virs manis,

Ne no zemes, ne no ūdens, ne no gaisa, ne no uguns,
Ne no Troņa, ne no klona, ne no esmes tapis man es,

Ne no Indas, ne no Ķīnas, ne Bulgāras, ne Saksīnas,
Nedz no abām Īrākām, nedz Horāsānas nākam manīs,

Ne no šīssaules, ne viņas, ne no Dārza, ne no Elles,
Ne no Ādama, ne Ievas  – neredz Paradīzē manis!

Mana vieta  – kur nav vietas, mana zīme  – bez nozīmes,
Ne es dvēsele, ne miesa, tomēr  – mīļotajam gan es!

Divumu es pārvarējis, abas pasaules man  – viena, 
Vienu minu, Vienu zinu, saucu: dodiet Vienu man! – es, 

Viņš  – mans pēdējais un pirmais, Viņš  – mans iekšums, Viņš – mans ārums,
Tikai: jā Hū! – un: jā man Hū! vislaik manās ausīs skanēs,

Mīlas kausu smēlis smējis, pasaules es pazaudējis,
Manu klaidonību, nebēdnību neviens nevar panest,

Ja es mūžā dienu, stundu, mirkli palicis bez Tevis,
Kopš tās dienas, kopš tās stundas mūžu nolādēšu gan es,

Ja es mūžā vienu mirkli būšu divatā ar Tevi,
Abas pasaules zem kājām samīdīšu dejā gan es,

Tev, Tebrīzas Saule, stāstu  – pasaulē es klīstu skurbis,
Tik par skurbumu un nebēdnību mani stāsti skanēs!

Jā Hū! – te persiešu tekstā ievijas arābu valoda: ak, Viņš! Atdzejotājs drīkst drusku i pakoķetēt: tas Jā man rei-
zē ir arī latvju «jā!»

2018
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Baiba Magdalena Eglīte

ZIGFRĪDS SAPIETIS 
SINTEZĒJOT PATIESO

„Pasaules Latviešu Mākslas centra” Cēsīs pa-
stāvīgie apmeklētāji ar Skotijā mūžu pava-
dījušā latviešu mākslinieka Zigfrīda Sapieša 
(1924-2014) darbiem paguva iepazīties pa-
gājušo sezonu. Šogad mākslinieka daiļradi ir 
iespējams izzināt plašāk un dziļāk, pateico-
ties viņa vēlmei, lai daļa no tālumā radīta-
jiem darbiem atgrieztos dzimtenē, kā arī Lat-
vijas goda konsula Skotijā rūpēm – mērojot 
pamatīgu ceļa gabalu kravas autobusā, lai 
pašrocīgi uzmanītu un atvestu Ziga (tā viņu 
dēvēja tuvinieki un draugi) lieliskos darbus 
kokā. 

„Manai mākslinieciskajai ievirzei un radošai 
izdomai pamati tika likti jau agrā bērnībā. 
Jau tad kabatas nazis bija mana vismīļākā un 
vērtīgākā lieta starp maniem piederumiem. 
No biezas priedes mizas varēja izgatavot lai-
vas un kuģus. Es taisīju stabules, izgriezu 
mājas, kūtis, mājlopus no bērziņu rīkstēm 
vai liepas zariem, izrotāju ar rakstiem spie-
ķus...” rakstīja pats mākslinieks darbā „Seno 
atceroties“.

Dzimis 1924. g. Ērberģes pagastā, kara ga-
dos pārdzīvojis ieslodzījumu Salaspils no-
metnē, no kuras atbrīvoja piesakoties latvie-
šu leģionā, bet pēc kara leģionā pabijušam 
atgriezties dzimtenē vairs nebija iespējams.

„1945. g. es ierados Dānijā – manā pirma-
jā trimdas zemē, un divu gadu laikā mans 
pirmais sapnis piepildījās: mani uzņēma par 
studentu Karaliskajā Dānijas mākslas akadē-
mijā Kopenhāgenā. Manī sevišķu iespaidu 
atstāja dāņu keramika un keramiskā tēlnie-
cība – materiālu vienreizība, vienkāršība un 
atturība kā formā, tā krāsā. Tēlnieku radītie 
keramikas darbi, gan lielu, gan mazu izmēru, 
redzēti manu paziņu mājās, izstādēs un sa-
biedriskās vietās, vienmēr saistīja manu uz-
manību un apbrīnu.“

Mākslinieka stāstītais sasaucas ar PLMC ga-
lerijā aplūkojamajām keramikas skulptūrām, 
kurās autors asprātīgi izmantojis dažādu 
kultūru artefaktus – izmainot izmērus, funk-
cijas, detaļas, ornamentu – to visu pārnesot 
keramikas materiālā un piešķirot darbam 
dziļi pārdomātu un nopietnu saturu. 

Dānijā gūtais tālāk tika papildināts Edinbur-
gas Mākslas akadēmijā, studējot tēlniecību. 

„Es atkal biju trimdinieks svešā zemē. Skoti 
visumā ir atturīga tauta, bet, ja tu reiz esi 
skota draudzību guvis, tad tev ir draugs vi-
sam mūžam. Šeit bija Skotija, un es pieņē-
mu un cienīju skotu paražas, viņu dzīvesvei-
du, tas nekādās pretrunās ar latvieša domā-
šanu un jūtām nenonāca. Skoti kā demokrā-
tiski cilvēki nemēģināja manu nacionālo pār-
liecību attiecībā uz manas dzimtenes ienaid-
niekiem un okupantiem mainīt. Edinburgas 
mākslas akadēmija mani mācīja, ka impēri-
jas, civilizācijas un kultūras rodas un izzūd 
neizbēgamā ritmā kā viļņi jūrā: ceļas augšup, 
aug, uzzied sasniedzot vislielāko augstumu, 

      MĀKSLA

Zigfrīds Sapietis. Monstrs. Koka panelis. 150 × 280 cm



tad sāk grimt, slīdēt lejup, izvirst un izzūd. 
Vienīgi pats labākais, neatkārtojamais paliek 
kā kultūras mantojums, no kura mēs varam 
mācīties.“

Seno kultūru mantojuma klātbūtne ir atro-
dama ikvienā Zigfrīda Sapieša darbā. Seno 
baltu, skotu, grieķu arhaikas, afrikāņu, indo-
eiropiešu un pat japāņu kultūras intonācijas 
viņa māla skulptūrās un lieliskajos koka pa-
neļos – ciļņos un kokdzelumos. Tajos svarīgs 
ir viss. Materiāla izvēle (dažāda blīvuma, da-
žādas krāsas koks), dažādas virsmas apdares, 
dažāds plastiskais un dažāds kompozicionā-
lais risinājums, dažāds ornamenta un simbo-
lu pielietojums.

„Seno, izzudušo civilizāciju un kultūru sa-
sniegumi manās mākslas mācekļa gaitās bija 
svarīgāki nekā itāļu renesanses kalngali. Ga-
dos pēc akadēmijas beigšanas alu jeb ak-
mens laikmeta māksla man sagādāja svarī-

gu ierosmi. Redzēt kā primitīvais radītājs cī-
nījies ar apdares grūtībām, strādājot uz ne-
līdzenas virsmas, kaļot cieto akmeni, lietojot 
viselementārākos darba rīkus. Sešdesmitajos 
gados, ceļojot pa Skotijas ziemeļiem, es pir-
mo reizi redzēju akmens, bronzas un dzelzs 
laikmeta atliekas Skotijā: akmens krāvuma 
kapenes, apakšzemes pagrabus, zvanveida 
akmens torņus – brochus, piktu simbolu vai 
tēlu akmens pieminekļus. Tur es iepazinos ar 
skotu priekšgājēju – piktu mākslu.“

Piktu kultūras iespaidus mākslinieks Zigfrīds 
Sapietis ir iedzēlis savos iespaidīgajos koka 
paneļos „Picto Scandia” un „Bez nosauku-
ma“. Skatītājam nākas ieskatīties senajās 
svešajās zīmēs, kā arī līdzpārdzīvot autora 
godbijīgo mīlestību pret koku. Un protams, 
ieskatīties internetā, un tad vēlreiz novērtēt 
mākslinieka darba un personības dziļumu.

Zigfrīds Sapietis. Upju dievs. Māls, šamots. h - 87cm



41

„Kā tēlnieks esmu pārliecināts, ka tiešā koka 
vai akmens apstrādāšana ir pārāka nekā for-
mu un izmēru palielināšana un pārnešana 
no meta uz pašu darbu. Koka vai akmens 
kalšana, griešana nav populāra nodarboša-
nās. Koktēlnieka vai akmeņkaļa darbošanās 
ir lēna, apbruņota ar pacietību. Kaļot, grie-
žot, cērtot, zāģējot un urbjot koku, es jūtos 
kā cilvēks, kurš raksta dzeju. Ne jau izmēri 
un lielums nosaka tēlniecības māksliniecisko 
vērtību,“ saka mākslinieks, kaut arī pats radī-
jis visai ievērojamu izmēru un arī smaguma 
kompozīcijas, piem. „Mēs uzbrūkam miru-
šajiem briesmoņiem un samierinām dzīvos“, 

„Astoņkājis“, „Monstri“. Tur viņš iekodējis 
gan savas dzimtenes, gan visas pasaules ci-
vilizācijas likteņus un vēstures likumsakarī-
bas. Svinīgi un iespaidīgi paužot savu māk-
sliniecisko un cilvēcisko kredo. Tiesa, Zigfrī-
da Sapieša darbi prasa skatītāja aktīvu līdz-
darbību. (Skat. vairāk Sapieša rakstā „Tēlnie-
ka pārdomas”, JG44, 1963.)

„Es apbrīnoju skandināvu bronzas laikmeta 
klinšu rakstus, viņu podniecību un tēlniecī-
bu. Vienkāršība, skaidrība un lietderīgums, 
savienots ar skaistumu, ir raksturīgas skandi-
nāvu kultūras iezīmes. Tas savukārt rosināja 
un noveda pie mana paša senās baltu kultū-
ras pētīšanas. Manos darbos, īpaši koktēlnie-
cības, gan cirstos, gan grieztos, piktu, ķel-
tu, baltu ietekme ir diezgan jūtama, arī skan-
dināvu-dāņu, kuri bija mani pirmie mākslas 
skolotāji. Tās man palīdzēja paša ceļu atrast 
bez iekrišanas īslaicīgo mākslas modes no-
virzienu slazdos.” (Vairāk Jaunā Gaita nr. 44, 
1963)

Zigfrīdam Sapietim tuva bija arī senā afrikā-
ņu kultūra. Vairākkārt apmeklējot Zimbabvi 
Āfrikā, apbrīnojot kalnu apmetnes un vietējo 
amatnieku vienkāršos izstrādājumus.

„Vienkāršība ir pilnības sasnieguma galve-
nā iezīme. Vienkāršībai nav ne mežģīņu, ne 
zīda, ne samta, ar ko sevi apklāt. Tās ķerme-
nis stāv visā savā skaistumā vai neglītumā, 
lai katrs to var redzēt. Es vienmēr cenšos mā-
cīties no agrīnās, primitīvās, zemnieciskās un 
arhaiskās mākslas. Tur es varu sajust medus 
un vīna garšu, saost sviedrus un asinis, un 
pašu zemi.“

Savu dzimto zemi māksliniekam vēlreiz ie-
raudzīt bija lemts 1993. gada vasarā. Pats 
viņš atzīstas, ka lielākais pārdzīvojums bijis 
Brīvdabas muzeja apmeklējums. Šķiet, viss 

dažādās kultūrās meklētais arī tepat vien ir 
bijis.

„Manai acij 1750. gada šķūnis likās ļoti mo-
derns, apliecinot seno patiesību, ka viss lie-
lais un īstais ir mūžīgs.“

Jāsaka, ka neskatoties uz visai noliedzošu 
attieksmi pret dažādiem ismiem mākslā, arī 
Zigfrīda Sapieša darbi ir mūsdienīgi, radīti 
20. g.s. mākslas valodā, sāpīgi un godīgi iz-
dzīvojot savu laiku, atlasot un sintezējot PA-
TIESO.

„Esmu pārliecināts, ka katram māksliniekam 
ir jāmācās no sasniegumu kalngaliem, ne 
no vidus. Mākslinieki nav preču iztirgotāji 
vai propagandas taisītāji, bet tic pašu sūtī-
bai, dibinātai uz iedvesmu, domu un rado-
šo iespēju.” 

Pirmoreiz Z. Sapieša darbus varēja skatīt 
1996. gadā Rīgā. Mākslinieks uzskatīja, ka 
viņam ir trīs dzimtenes – Latvija, Dānija un 
Skotija, bet viņa vēlēšanās bija, lai viņa darbi 
dzīvotu Latvijā. □

Zigfrīds Sapietis

Mākslas zinātniece Baiba Magdalēna Eglīte ilgus 
gadus pasniegusi mākslas vēsturi J. Rozentāla 
Rīgas Mākslas skolā, Rīgas Dizaina un Mākslas 
vidusskolā un citās mākslas skolās. Lasa lekcijas 
par kultūras vēsturi, raksta recenzijas. Nu jau piekto 
sezonu strādā Pasaules latviešu mākslas centrā 
Cēsīs.
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Ojārs Spārītis

LATVIJAS ZINĀTNES, 
POLITIKAS UN 
EKONOMIKAS 
SAZOBE

„Pat ja es zinātu, ka rīt pasaulei ir lemts iet 
bojā, tad šodien man vēl ir laiks iestādīt vienu 
ābelīti.“

Mārtiņš Luters

Kopā ar luteriskās Reformācijas piecsimtga-
di aizviļņojot 2017. gadam un plaši tiekot 
svinētai Latvijas valsts dibināšanas simtga-
dei, domas saistās ar mūsu valstiskuma sek-
mības vērtējumu. Nenoliedzami, bez kara 
un vairāku okupāciju atnestā posta Latvi-
jas tautsaimniecības un sabiedrības evolūci-
jas aina šodien izskatītos citādāk, iespējams, 
daudz tuvāk tikai par gadu agrāk neatkarību 
ieguvušās Somijas labklājības līmenim, ku-
ras panākumi meklējami reālā nepārtrauktī-
bas doktrīnas īstenošanā. Savus svētkus svi-
not vienlaikus priecāsimies arī par pārējām 
pirms simt gadiem neatkarību ieguvušajām 
Baltijas valstīm, kuru iedzīvotāju pašapziņa 
ir tieši proporcionāla valsts ekonomiskajiem 
panākumiem un sociālajai labklājībai. 

Mēs ar nepacietību gaidām 2018. gada ap-
solījumu piepildīšanos, bet ir jāsaprot viens, 
ka īstenot var tikai to, kas produkta parauga 
veidā ir radīts ar mūsu zinātnes spēkiem un 
ko mūsu valsts industrija spēj ieviest rūpnie-
ciskā ražošanā. Ja Latvijas rūpniecība ar ma-
ziem izņēmumiem tiek balstīta galvenokārt 
uz tranzīta pakalpojumiem, kokmateriālu 
eksportu un lauksaimniecības produktu pār-
strādi, tad inovāciju potenciāls IT jomā, inže-
nierzinātnēs, farmakoloģijā, medicīnas ārpa-
kalpojumos, robotikā, enerģētikā, viedajās 
tehnoloģijās un daudzās citās nozarēs spēj 
piesaistīt citu zemju finansējumu un sniegt 
ekonomikai daudz vairāk, nekā mūsu indus-
trija spēj absorbēt. Šīs valstiskās tuvredzības, 
neregulāra un nepietiekama bāzes finansē-
juma sekas ir konkurētspējīgāko zinātnisko 
institūtu un pētnieku grupu iniciatīva pat-
stāvīgai stratēģisko investoru meklēšanai ār-
zemēs, kā arī sekmīgi piemēri zinātnē balstī-
tas uzņēmējdarbības attīstīšanā ārpus Latvi-

jas ekonomiskās zonas. Taču saistībā ar eko-
nomikas augšupeju mūsu zemē ir vērojami 
daudzi pozitīvi piemēri uzņēmēju un zināt-
nieku tiešai un nepastarpinātai sadarbībai, 
konkrētu pasūtījumu izvietošanai zinātnis-
kajos institūtos, kā arī un kopīgi projekti jau-
nu inovatīvu produktu radīšanai un uzlabo-
šanai. Šāda veida darbība un peļņas spējīgā-
ko uzņēmumu ievērojami ziedojumi Latvijas 
augstskolām konkrētu nozaru attīstības sek-
mēšanai palielina kopējo zinātnes attīstībai 
pieejamā finansējuma kopējo apjomu. 

Ar cerībām uz „sildošu” efektu mūsu ekono-
mikai varam vērtēt vairākus 2017. gadā pēt-
niecībā un praktisko risinājumu meklējumos 
iegūtos zinātnes sasniegumus. 

Pirmais. Grūti pat modelēt, cik ātrā laikā 
nonāks ražošanā un kādos patentvedības 
ceļos tik vēlamo izdevīgumu Latvijas ekono-
mikai spēs nest Organiskās Sintēzes institū-
ta pētnieku – LZA korespondētājlocekļa Kris-
tapa Jaudzema un ķīmijas zinātņu maģistra 
Mārtiņa Otikova veiktais zirnekļa tīkla vei-
došanās molekulārā mehānisma atklājums. 
Lai mūsdienu augsto tehnoloģiju un para-
lēlo pētījumu laikmetā citas valstis mūs ne-
apsteigtu, ir jāizmanto katrs brīdis, kas mūs 
tuvina šī peļņu sološā atklājuma komerciali-
zācijai, vai arī jāmeklē iespējas šo atklājumu 
komercializēt medicīnas vai celtniecības no-
zaru labā ar ekonomiski spēcīgāku partneru 
palīdzību.

Otrais. Lietišķās zinātnes jomā par ekonomi-
kai un elektroenerģijas ekonomijai vistuvāk 
atrodošos pētījumu ir jāatzīst LZA korespon-
dētājlocekļa un Rīgas Tehniskās universitātes 
profesora Antana Sauhata vadītās zinātnie-
ku grupas izstrādātā programmatūra elek-
troenerģijas cenu samazināšanai energosis-
tēmās. Ar šīs programmatūras palīdzību, kas 
jau ir sākta ieviest Latvijas lielākā enerģētikas 
uzņēmuma „Latvenergo” praksē, tiek mode-
lēts optimāls energoresursu izlietojums, lai 
racionāli un efektīvi izmantotu patērējamās 
jaudas un ietaupītu kā elektroenerģijas patē-
riņu, tā arī izmaksas. 

Trešais. Ar sešiem reģistrētiem ārvalstu pa-
tentiem un daudziem zinātniskiem rakstiem 
atzītos starptautiskos žurnālos ir vainago-
jies Organiskās sintēzes institūta un Akciju 
Sabiedrības „Grindeks” sadarbības projekts 
jaunas vielas – E1R jeb metilfenilpiracetāma 
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– sintezēšanā, kas per-
spektīvā var kalpot kā 
ārstniecisks līdzeklis 
epilepsijas un atmiņas 
traucējumu novērša-
nai. Šis Organiskās 
sintēzes institūtā sin-
tezētais jaunais savie-
nojums, kura izstrādē 
piedalījās Latvijā un 
arī starptautiski plaši 
pazīstamie akadēmi-
ķi Ivars Kalviņš, Grigo-
rijs Veinbergs un Mai-
ja Dambrova, cieši sadarbojoties ar kolēģiem 
no medicīnas, farmakoloģijas un bioloģijas 
jomām. 

Ceturtais. Visa pasaule pievērš pastiprinā-
tu uzmanību globālās sasilšanas radītā sil-
tumnīcas efekta cēloņu mazināšanai un tas 
tiek darīts ar daudzu zinātnes nozaru palī-
dzību. Šajā kontekstā nozīmīgs, ar globālo 
un valsts ekonomiku saistīts pētījums ir iz-
strādāts Latvijas valsts Koksnes ķīmijas insti-
tūtā, kas palīdzēs mazināt atkarību no naf-
tas produktu importa un izmantojuma. Ko-
pīga projekta ietvaros sadarbojoties LZA ko-
respondētājloceklim Uģim Cābulim, ķīmijas 
zinātņu doktoram Uldim Stirnam, inženier-
zinātņu doktoriem Vladimiram Jakušinam 
un Miķelim Kirpļukam, kā arī ķīmijas zinātņu 
maģistrei Andai Fridrihsonei un par galveno 
izejvielu izmantojot Latvijas lauksaimniecī-
bā plaši iegūstamo rapšu eļļu, ir radīts efek-
tīvs siltumizolācijas materiāls. Jaunā putu-
poliuretāna kompozīcija ir konkurētspējīga 
ar tirgū esošajiem celtniecības materiāliem 
un var tikt plaši izmantota kā siltumizolācijai, 
tā arī autoindustrijā triecienus absorbējošo 
konstrukciju un detaļu apstrādē. 

Piektais. Spēcīgā konkurencē ar pasaules 
autoindustrijas milžiem, tādiem kā Daimler, 
BMW, Scania un citiem Elektronikas un da-
torzinātņu institūta pētnieku grupa LZA ko-
respondētājlocekļa Modra Greitāna vadībā ir 
radījuši IT risinājumus bezpilota auto vadī-
bai un ekspluatācijai, tādējādi tuvinot Latvi-
jas ikdienai reālu bezpilota transporta ievie-
šanas termiņu. Starptautiskā sadarbībā gūtā 
pieredze zinātnisku un vienlaikus ar ražoša-
nu saistītu projektu izstrādē ir tas vēlamais 
modelis, kā zemei ar mazu ekonomiku, un 
tāda ir Latvija, būt līdztiesīgam partnerim kā 

intelektuālā īpašuma, 
tā saimnieciskā izde-
vīguma pārdalē kopā 
ar industrijas gigan-
tiem – pētījumu pasū-
tītājiem. 

Sestais. Varētu do-
māt, ka humanitā-
ro zinātņu nozarēm 
nav tiešas saistības 
ar tautsaimniecību 
un ekonomiku, bet 
mākslas zinātņu dok-
tora Jāņa Kalnača grā-

matas Rīgas dzīvokļu „likumīgā” izlaupīšana. 
1944-1949 sarakstīšanai apkopotais faktu 
materiāls nepārprotami pierāda kara laupī-
juma, nesaimnieciskuma, marodierisma un 
ļaunprātību radīto neatgriezeniskumu un 
zaudējumu mērogu nācijas kultūras vērtību 
bilancei. Tiesiskas valsts likumdošanas izvei-
de kultūras mantojuma piederībai un pārval-
dībai nav iespējama bez politisko kataklizmu 
nesto materiālās kultūras vērtību zaudējuma 
aprēķiniem, tādēļ gan kultūrvēsturiskajā as-
pektā, gan likumīgo īpašuma tiesību atjau-
nošanas kontekstā ir svarīgi novērtēt zaudē-
to antikvāro priekšmetu un kolekciju estētis-
kās un materiālās vērtības ekvivalentu. 

Septītais. Latvijas Universitātes Literatū-
ras, folkloras un mākslas institūta izdevu-
mā dienas gaismu ir ieraudzījis Eiropas kul-
tūras vēsturē centrēts pētījums – profesores 
Māras Grudules grāmata par latviešu rak-
stības agrīno posmu un dzejas rītausmu lat-
viešu valodā Latviešu dzejas sākotne 16. un 
17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos. 
Nenoliedzami, ka renesanses humānisma 
un reformācijas ideju straujā izplatība grā-
matu iespiešanas pirmajos gadsimtos veici-
nāja apspiesto tautu nacionālās literatūras 
dzimšanu, kas ar kontrolētu saturu un daž-
kārt ar svešas kultūras pastarpinājumu pavē-
ra ceļu pirmajiem poētiskas izteiksmes mek-
lējumiem garīgo dziesmu, veltījuma dzejo-
ļu un citu žanru formā. Latviešu rakstu va-
lodas veidošanās, tās leksisko bagātību un 
gramatikas normēšana notika ar ieceļojušo 
vācu mācītāju starpniecību, kuri, pildot pie-
nākumu, centās pārcelt un adaptēt pamatie-
dzīvotāju valodā nelielu daļu no vēlās rene-
sanses un baroka laika poēzijas un retorikas 
piemēriem. Uz vairākiem gadsimtiem šie 



44

agrīnās literatūras paraugi kļuva par latvie-
šu poētiskās domāšanas kultūras pamatu 
un veidoja toreizējā Livonijā Eiropas garīgās 
kultūras sasniegumus iekļaujošu vidi. Uz šī 
pamata 19. gadsimtā veidojās modernā jeb 
mūsdienu literārā valoda kā būtisks nācijas 
saziņas, domāšanas, poētiskas izteiksmes un 
jēdzienu darināšanas instruments. 

Latvijas Zinātņu akadēmija var lepoties ar 
savu komunikatīvo darbību, dažādu akadē-
misko apvienību tīklā popularizējot Latvijas 
zinātnieku sasniegumus un veicinot starp-
tautisko zinātnisko konsorciju un projektu iz-
strādes grupu veidošanos mūsu un citu zem-
ju zinātnieku un uzņēmēju starpā. Pēdējos 
gados ir vērojama izteikta tendence papla-
šināt sadarbības partneru meklējumu ģeo-
grāfiju, iekļaujot tajā arī Āzijas valstis. Tikai 
2017. gadā man ir bijuši trīs nozīmīgi die-
nesta braucieni uz Āzijas valstīm – Dienvid-
koreju, Japānu un Ķīnu – nolūkā pieņemt iz-
devīgas sadarbības piedāvājumus un iesais-
tīt tajos mūsu zemes zinātniekus, kuriem ne-
regulāri pieejamais finansējums pašu zemē, 
rosina aktīvi meklēt alternatīvas. Ņemot vērā 
Latvijas un Ķīnas abpusēji izdevīgas sadar-
bības dokumentos izteikto vēlmi pēc zināt-
nieku apmaiņas, kopīgas projektu izstrādes 
augsto tehnoloģiju jomā un neierobežotās 
iespējas ar savām rūpnieciskajām jaudām 
absorbēt jebkuru peļņu nesošu inovatīvu ri-
sinājumu, mūsu zinātniekiem tiek piedāvāti 
izdevīgi noteikumi darbam Ķīnas universitā-
tēs, tehnoloģiskajos parkos un zinātniskajās 
laboratorijās. 

Mans pienākums ir brīdināt arī par šī proce-
sa iespējamajām negatīvajām sekām Latvijas 
zinātnes kapacitātei kopumā, veicinot sma-
dzeņu aizplūšanu un nesalīdzināmo ekono-
misko mērogu sāncensības apstākļos samie-
rinoties ar niecīgu daļu no iespējamās peļņas 
inovāciju tirgū. Tāpēc jau pastāv partneru iz-
vēles diversifikācijas iespējas, izmantojot Rī-
gas Tehniskās universitātes noslēgto sadar-
bības līgumu ar Ģentes kantona Merinas pil-
sētā Šveicē uzcelto Eiropas Kodolpētniecības 
centru (CERN), Latvijas Zinātņu akadēmijas 
noslēgtos starptautiskās sadarbības līgumus 
ar Eiropas Savienības un Skandināvijas val-
stīm, Baltkrieviju, Ukrainu, Kaukāza un Cen-
trālāzijas republikām, Taivanas Zinātņu aka-
dēmiju, Japānas Zinātnes padomi, Jinmenas 
Tehnoloģiju centru un Vuhanas universitāti 

Ķīnā un ar vēl vairākām citām perspektīvai 
sadarbībai atvērtām zemēm. 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas loma arī turp-
māk būs pieaugoša. Par to liecina struktūr-
vienību skaita un to efektivitātes palielināša-
nās, prasme piesaistīt starptautiskus projek-
tus un finansējumu, veicināt Latvijas zināt-
niekiem izdevīgu starptautisko sadarbību un 
popularizēt kā vietējā, tā arī starptautiskā 
mērogā mūsu zinātnes sasniegumus. Gan 
paši zinātnieki, gan uzņēmēji vairāk nekā 
jebkad agrāk apzinās tiešu kontaktu un pro-
aktīvu sadarbības mehānismu izveides ne-
pieciešamību, un šādu attiecību stimulēšanā 
privātais kapitāls ir gatavs arī ieguldīt līdzek-
ļus, par ko pateicība tādiem uzņēmumiem 
kā LNK Group, Dzintars, Itera Latvija, Grin-
dex, EGG Energy SIA un to vadītājiem. Sa-
skaņā ar Eiropas ekonomiskās un politiskās 
dzīves tradīcijām Zinātņu akadēmiju loma ir 
sekmēt zinātnes procesu, funkcionējot starp 
privāto un akadēmisko sektoru, sadarbojo-
ties ar universitātēm, meklējot risinājumus 
nacionāli un globāli svarīgiem jautājumiem. 

Politiķu mīlestības skūpsti izglītībai un zināt-
nei nevarēs palīdzēt nedz samaksāt univer-
sitāšu rēķinus, nedz nodrošināt pētniecisko 
darbu laboratorijās un institūtos. Tāpēc gan 
pieredzējušajam akadēmiķu sastāvam, gan 
kopš Rudens pilnsapulces rekrutētajam aka-
dēmiskajam papildinājumam Latvijā un ārze-
mēs ir skaidri jāsaprot, ka Zinātņu akadēmija 
nepastāv viņu dēļ un tās loma nav greznot 
jauno akadēmiķu CV ar skaistu ierakstu, bet 
gan ikvienam ir jāapzinās, ka ar savu pēt-
niecisko darbu un zinātnieka autoritāti viņš 
ir savas valsts politisko procesu lobētājs un 
ekonomisko procesu veicinātājs, kas vienlai-
kus arī nozīmē kalpošanu savai Zinātņu aka-
dēmijai. Tieši šādā kontekstā es aicinu ikvie-
nu, kurš ir izlasījis šo rakstu līdz galam, at-
griezties vēlreiz pie tā sākuma un uzmanīgi 
pārlasīt Mārtiņa Lutera sacīto. 

Paplašināts LZA Gadagrāmatas priekšvārds 
jubilejas 2018. gadam.

Ojārs Spārītis (dz. 1955) ir latviešu mākslas 
zinātnieks un politiķis, bijušais Latvijas kultūras 
ministrs (1995-1996). Latvijas Mākslinieku 
savienības biedrs, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
īstenais loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidents.
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Otto Ozols

PUTINS JAU ROKAS 
STIEPIENA ATTĀLUMĀ 
NO NATO AHILEJA 
PAPĒŽA
Tas ir tikai burtiski dažu mēnešu jautājums, 
kad Putina Krievija var satricināt NATO un vi-
sus 21. gadsimta Eiropas drošības arhitek-
tūras pamatus. Piedevām, Putinam ir visas 
iespējas to izdarīt eleganti, salīdzinoši vien-
kārši un formāli korekti. Iespējamo ieguvu-
mu ir tik daudz, ka viņš nevar to nedarīt. Vi-
sas pazīmes liecina, ka Kremļa stratēģi to ir 
sen pamanījuši un aktīvi strādā, lai šo mēr-
ķi sasniegtu. Augsne ir sagatavota, un arī 
priekšdarbus grūti nepamanīt. Šī gada rude-
nī Kremlim lojāli politiķi var formāli un pilnī-
gi likumīgi pārņemt politisko varu centrāla-

jā no Baltijas valstīm – Latvijā. Nākamais so-
lis jau ir tehniski vienkāršs – jaunā, Maskavai 
lojālā valdība panāks, ka Latvija izstājas no 
NATO. Un tas mainīs visu daudz vairāk, nekā 
šobrīd spējam iedomāties.

Šobrīd šādu scenāriju daudzi dažādu iemes-
lu dēļ cenšas noliegt. Krievija un tās drau-
gi Latvijā to aktīvi noliedz, jo saprot, ka sa-
biedrības uztraukums var iespaidot vēlēša-
nu rezultātus un plāns var neizdoties. Savu-
kārt vietējie, uz Rietumiem un NATO orien-
tētie politiķi mierinās vēlmju domāšanā, ka 

„tik traki jau nebūs”. Savā ziņā viņiem, iespē-
jams, ir taisnība – Kremļa izredzes nav gluži 
acīmredzami pārliecinošas. Bet vai tas nozī-
mē, ka viņi necentīsies? Īpaši, ja likmes ir ļoti 
augstas. Tas nebūs pārspīlēti teikts, ka šāds 
iznākums varētu burtiski iecementēt Putina 
varas pamatu stabilitāti un vēsturisko repu-
tāciju.

Kāpēc šoreiz ir liela iespējamība, ka Latvi-
jā politisko varu var vēlēšanu ceļā pārņemt 
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Kremlim draudzīga valdība? Latvija, kā zi-
nāms, ir parlamentārā republika. Šī gada ok-
tobrī ir paredzētas Saeimas vēlēšanas. Paš-
reizējie reitingi liecina, ka stabili populārākā 
partija ir Krievijai tradicionāli draudzīgais Sa-
skaņas Centrs ar 20% atbalstu. Tā tas ir bijis 
arī iepriekš – iepriekšējās vēlēšanās viņi ir sa-
ņēmuši lielāko atbalstu vienai partijai. Tikai 
ņemot vērā skaidro prokremlisko orientāci-
ju, pārējās vienmēr ir apvienojušās koalīcijās 
bez viņiem. Šobrīd viņi ir monolīti iepretim 
ļoti saskaldītajiem, novājinātajiem prorie-
tumnieciskajiem spēkiem. Liela daļa no tiem 
riskē vispār neiekļūt parlamentā.

Otra populārākā partija aiz prokremliskā Sa-
skaņas Centra ir Zaļo Zemnieku savienība ar 
14% popularitāti. Par šīs partijas prorietum-
niecisko orientāciju ir nopietnas šaubas. Tā-
lāk jau ar krietnu atrāvienu seko partijas, par 
kuru lojalitāti NATO un Rietumiem kopumā 
nav šaubu – Nacionālā Apvienība ar 6,3%, 
Vienotība – 4,9%, Jaunā konservatīvā parti-
ja ar 3,6%. Pārējās partijas atbalsta vien ti-
kai 1-2% vēlētāju. 30% vēlētāju atzinuši, ka 
nezina par ko balsot, bet 11% plāno nepie-
dalīties vēlēšanās. (2018. gada marta dati. 
Avots – SKDS)

Ņemot vērā, ka slieksnis, lai iekļūtu parla-
mentā, ir vismaz 5% nobalsojošo atbalsts, 
tad pārdalot neizlēmušo balsis, var iegūt ap-
tuvenu prognozi, kāds varētu izskatīties nā-
kamais Latvijas parlaments. Krievijai lojālā 
Saskaņas Centrs iegūtu 35,7%, šaubīgā ZZS 
– 24,3%, Nacionālā Apvienība – 11,1%, Vie-
notība – 8,5%, bet Jaunā Konservatīvā par-
tija 6,4%. Ja nākamo valdošo koalīciju vei-
do Saskaņa un ZZS, tad viņiem parlamen-
tā būtu 60% atbalsts. Te gan jāatzīmē, ka šī 
prognoze, balstīta uz marta datiem, var iz-
rādīties neprecīza. Iepriekšējo – pašvaldību 
rezultāti apliecināja, ka priekšvēlēšanu ap-
taujas var izrādīties tomēr neprecīzas. Pie-
minētā Vienotība un JKP saņēma krietni vai-
rāk, nekā viņiem tika prognozēts. Piedevām, 
parlamenta vēlēšanās vēlētāji Latvijā izdara 
izvēli balstoties arī uz plašākiem apsvēru-
miem. Tradicionāli ir bailes no Kremļa ietek-
mes, tādēļ prorietumnieciski vēlētāji cenšas 
balsot tā, lai Saskaņas Centram nebūtu ce-
rības nonākt valdībā. Tāda tendence bija vē-
rojama iepriekšējās vēlēšanās. Bet vai tā būs 
arī šoreiz?

Priekšvēlēšanu prognožu un reitingu ekstra-
polācija ir nepateicīga lieta un to partiju pie-
kritēji, kuriem tās nesola neko labu, kliedz 
īpaši skaļi. Tomēr šobrīd Latvijā ir nenolie-
dzami daži fakti. 

• Prokremliskā partija Saskaņas Centrs ir 
monolīta, stabila, pieredzējusi, bagāta un 
var rēķināties ar masīvu atbalstu Krievijas 
TV kanālos, kuru izplatība ir plaša.

• Otra lielākā, šobrīd premjera partija – ZZS, 
vārdos ir lojāla NATO. Bet lielākā daļa no 
tās līderiem ir ar pamatīgu pieredzi Pa-
domju Savienības komunistiskajā partijā, 
ciešiem un seniem sakariem ar vecajiem 
biedriem Maskavā. 

• Daudziem ZZS biedriem joprojām ir ciešas 
biznesa saites ar Krieviju. ZZS ministri ik pa 
brīdim tiekas ar augstām Krievijas valdības 
amatpersonām pat ministru līmenī. Dau-
dziem papildus velkas līdzi smagas korup-
cijas ēnas.  

• Vairākiem ZZS smagsvariem, patiesajiem 
lēmumu pieņēmējiem krievu valoda ir pir-
mā un reizēm vienīgā svešvaloda. Viņu sai-
tes ar ārpasauli gadiem ir būvētas ar krie-
vu valodu. Viņu informatīvais tilts uz pa-
saules izpratni iet cauri Maskavai. 

• Nav ne mazāko šaubu, ka Kremļa specdie-
nestu rīcībā ir gana daudz informācijas, lai 
katru no viņiem lasītu kā atvērtu grāma-
tu. Visbeidzot jāatceras, ka ZZS ir partija, 
kurā izšķirošo gala vārdu nozīmīgos lēmu-
mos pieņem tieši šie vīri. Tie paši, kuru as-
tes visdrīzāk ir sen iespiestas Maskavas ka-
binetos.

Tā izskatās nākamo vēlēšanu lielākās partijas 
– viena nešaubīgi lojāla Krievijai, otra it kā nē, 
bet kopumā sen ļoti cieši saistīta ar Maskavu. 

Bet kā izskatās tā dēvētais prorietumniecis-
kais bloks? Ļoti vājš – šīs partijas ir sašķē-
lušās līdz sīkpartiju līmenim, tām ir vāji un 
pretrunīgi vērtēti līderi. Puslīdz cienījami vēl 
turas tikai nacionāli konservatīvais bloks – 
Nacionālā Apvienība un Jaunā Konservatīvā 
partija. Bet ar to vien būs par maz, lai sekmī-
gi nostāvētu pretim Kremļa polittehnologu 
un plaši sazarotajam ietekmes aģentu tīklo-
jumam.

Rietumos plaši tiek runāts par iespējamām 
Krievijas manipulācijām ar breksit balsojumu 
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Lielbritānijā un iejaukšanos ASV preziden-
ta kampaņā. Te jāatceras, ka Latvija ir īpaši 
ievainojama šajā ziņā. Kremļa cilvēki Latvijā 
jūtas kā zivis upē. Piedevām faktiski nevie-
na nopietni netraucēti. Kremļa kanālus, izrā-
dās, „nespēj” ierobežot pat lielākais kabeļTV 
operators „Lattelecom”. Krievijas TV stacijas 
ir faktiski katra kabeļTV operatora nenorai-
dāmajo „paketē.” Neviena no neskaitāma-
jām hibrīdkara valstiskajām iestādēm četru 
gadu laikā tā arī nav spējusi efektīvi ierobe-
žot Kremļa propagandas tīklojumus. Patiesī-
bā var droši apgalvot, ka jebkāda rezultatī-
va rīcība tikusi burtiski sabotēta. Gadu, divus 
var „nepamanīt”, bet četrus, tas nav ticami. 
Bet tieši tik laika ir pagājis, kopš Krievijas ag-
resijas pret Ukrainu.

Uzkrītošā nespēja ierobežot Kremļa info tel-
pas ietekmi Latvijā, Krievijai labi pazīstamu 
personu nekontrolētā pieeja augstākajiem 
drošības noslēpumiem, ir tikai daži no vai-
rākiem piemēriem, kas apliecina, ka Krievijas 
specdienestu ietekme Latvijā ir milzīga.

Kopumā tas var novest pie kritiskas situāci-
jas centrālajā NATO dalībvalstī Baltijā, Latvi-
jā. Kremļa rīcībā ir masīvi resursi, lai atbalstī-
tu sev vēlamos politiskos spēkus un izdarītu 
precīzus, smagus triecienus pret nelabvēlī-
gajiem taisnības aizstāvjiem. Krievija ir spē-
jīga algot vislabākos profesionālos politteh-
nologus, lai atbalstītu sev lojālos spēkus. Jau 
vismaz no 2017. gada rudens ir redzams, ka 
notiek dažādas manipulācijas ar sabiedris-
ko domu. Saskaņas Centrs pēkšņi tēlo pro-
rietumniecisku partiju, pat atsauca līgumu 
ar Putina partiju Krievijā, tās līderis Nils Uša-
kovs mēģina flirtēt ar NATO amatpersonām. 
Tikmēr aktivizējusies vēl viena prokremliskā 
partija – Latvijas Krievu savienība, kas no Ei-
roparlamenta pat atsauca savu „smago arti-
lēriju”, Putina režīmam īpaši pietuvināto Tat-
janu Ždanoku. Tie ir tikai redzamākie piemē-
ri, kas liecina, ka Kremļa cilvēki koordinēti un 
tālredzīgi plāno savu priekšvēlēšanu stratē-
ģiju.

Visdrīzākais, ka mērķis tomēr ir izveidot koa-
līciju – Saskaņas Centrs un ZZS. Šādā koalī-
cijā lielākā un tātad vadošā partija būs tie-
ši Kremļa draugi. Viņiem būs visas tiesības 
pieprasīt sev premjera posteni, finanšu un 
spēka – Aizsardzības un/vai Iekšlietu minis-
trijas. Ņemot vērā, ka Latvijā ir ļoti necaur-

spīdīga drošības dienestu parlamentārā kon-
trole, sabiedriskie mediji ir tikpat ievainoja-
mi, tad tālākā varas konsolidācija Saskaņas 
Centram un citiem Kremļa draugiem jau būs 
salīdzinoši vienkārša. Šajā ziņā Kremļa spe-
ciālistiem pieredzes trūkumu pārmest nevar.

Manipulējot ar valsts drošības pielaides ne-
piešķiršanu, var par neuzticamiem pasludi-
nāt faktiski jebkuru politiķi vai citu augstāko 
vadītāju. Pašreizējā SAB vadītāja drosme un 
izlēmība ir PR mīts, kam nav nekādas sais-
tības ar realitāti. Tā Kremļa cilvēki kontrolē-
jot valdību un drošības iestādes var atslēgu 
posteņos salikt sev lojālus cilvēkus. Spiedie-
nu uz sabiedrisko domu var vienkārši paveikt 
caur Sabiedrisko radio un TV. Kremļa cilvē-
kiem nav jāuztraucas, ka Eiropas Savienības 
struktūras viņiem varētu traucēt šajos proce-
sos. ES ir pierādījusi, ka tā ir gatava skatīties 
pretējā virzienā, lai neredzētu brutālus de-
mokrātisko normu un pat cilvēktiesību pār-
kāpumus citur Eiropā.

Kāpēc tieši Putinam likmes ir īpaši augstas? 
Tāpēc, ka viņam draudzīga, paklausīga valdī-
ba Latvijā var panākt, ka Latvija izstājas no 
NATO bloka. Ņemot vērā, ka NATO Krievi-
jas pilsoņu apziņā ir lielākais apdraudējums 
vispār, tad panākot NATO aiziešanu, Putins 
automātiski iecementē savu reputāciju krie-
vu vēsturiskajā apziņā. Te ir jāsaprot, ka krie-
vi uz Latviju skatās daudz savādāk nekā Rie-
tumvalstu sabiedrības.

Rietumu augstākie politiķi, diplomāti un 
analītiķi visbiežāk neaptver Latvijas nozīmi. 
Viņiem tā visbiežāk ir viena neliela Baltijas 
valstiņa. Pat Eiropā to nereti mēdz sajaukt 
ar Lietuvu. Savukārt Krievijā Latviju zina ļoti 
labi. Viņi Rīgu jau vismaz kopš imperatora 
Pētera Pirmā laikiem uzskata par Baltijas jū-
ras atslēgu. Krieviem Latvijas atgūšana ir ār-
kārtīgi simboliska, tas nozīmētu arī vienu, 
viņu skatījumā, „Aukstā kara” netaisnība la-
bošanu. Krievijā dominē uzskats, ka Rietu-
mi apsolīja NATO nepaplašināt līdz Baltijas 
valstīm un šo solījumu lauza. Viņu uztverē 
nav nekādas nozīmes faktam, ka tā bija pašu 
Baltijas valstu vēlme. Panākot NATO aizieša-
nu no Latvijas, Putins faktiski vismaz daļē-
ji būs labojis Krievijai „nodarīto netaisnību” 
un mazinājis iedomāto apdraudējumu.

Kremļa politiskā kontrole pār Latviju ir vai-
rāk nekā tikai Putina iekšpolitiskās varas 
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stabilizēšanas garants. Tas būtu būtisks ap-
draudējums visai Eiropas drošības un stabi-
litātes sistēmai. Vismaz Ziemeļeiropā noteik-
ti. Panākot NATO atkāpšanos, Putins faktis-
ki atstāj durvis vaļā uz Latviju, kuru ar sev 
pieejamiem spēkiem spēj okupēt 12 stundu 
laikā. Tā tiek izsists robs starp divām Baltijas 
valstīm, Igaunija faktiski ir aplenkta un So-
mija vismaz daļēji. Protams, nekur nav teikts, 
ka Putins to vēlas darīt, bet svarīgākais ir tas, 
ka viņam būs šāda iespēja. Līdz ar to pama-
tīgi pieaugs arī Zviedrijas militārie apdraudē-
jumi. Atkal nav būtiski, vai Putins to darīs vai 
nedarīs, bet Kremļa diplomātijas rokās būs 
iniciatīva un spēku samērs būs būtiski mainī-
jies. Vismaz reģionāli. Savukārt NATO un ES 
reputācija būs pamatīgi iedragāta. Arī ASV. 
Tāpat vēstures pieredze rāda, ka Somija un 
Zviedrija turpmāk daudz vairāk rēķināsies ar 
Kremļa interesēm ES un starptautiskajās or-
ganizācijās.

Iegūstot politisko kontroli Latvijā, Putina 
Krievijai paveras vesela buķete ar iespējām. 
Vienā rakstā visas nav pat iespējams uzskai-
tīt. Kremlim paklausīga parlamenta koalīcija 
var būtiski mainīt pilsonības likumu, ļaujot 
Latvijas pilsonību iegūt pašreizējiem nepilso-
ņiem, kuru skaits šobrīd ir ap 250 000. Tas 
nozīmētu, ka arī nākamajās vēlēšanās viņi 
varētu rēķināties ar stabilu vēlētāju atbalstu. 
Tāpat, ņemot vērā, ka latviešu tauta šobrīd 
tuvojas milzīgai demogrāfiskai bedrei un 
darbaspēka deficītam, Kremlim paklausīgs 
parlaments varētu atvērt durvis migrantiem 
no valstīm, kur dzīvo krieviski runājošie. Tādā 
veidā, iespējams, vēl vairāk palielināt krievu 
valodas izplatību lielākajās Latvijas pilsētās.

Tieši tāpat Krievija var atjaunot savu ekono-
misko ietekmi Latvijā, faktiski padarot tās 
ekonomiku atkal vitāli atkarīgu no Krievi-
jas. Pakļaujot savai kontrolei Latviju, Krem-
lis faktiski atver sev durvis uz visām būtiskā-
kajām Eiropas Savienības struktūrām. Šie un 
citi panākumi ir īpaši nozīmīgi tieši pašam 
Putinam. Atšķirībā no Krimas aneksijas, vi-
ņam šoreiz nav nepieciešama nekāda rupja, 
brutāla militārā vara. Uzvara būtu ārēji ko-
rekta, eleganta un efektīva. Eiropas Savienī-
ba, NATO un ASV saņemtu pliķi pa seju ar 
smalku, baltu cimdu. Protams, ka ierindas 
amerikāņi to, iespējams, pat nepamanītu, 
bet Krievijā Latviju zina gandrīz visi. Un tā-
dēļ krievi to novērtētu.

Lai to visu sasniegtu, Putina režīmam vie-
nīgais, ko jāizdara – kārtīgi jāietekmē par-
lamenta vēlēšanu process Latvijā, pēc tam 
jāizdara spiediens uz vienu sev labi pazīsta-
mu partiju ZZS, kuru kontrolē Maskavai labi 
pazīstami un draudzīgi vīri. Un pēc tam par 
valdošās koalīcijas premjera partiju jāpadara 
sev lojālais, prokremliskais Saskaņas Centrs. 
Tas nav pats sarežģītākais uzdevums Krem-
ļa polittehnologiem teritorijā, kuru viņi per-
fekti pazīst. Piedevām informatīvo telpu un 
valsts noslēpumus sargā profesionāli nespē-
jīgi birokrāti. 

Nav neviena iemesla, lai Putins šoreiz nepa-
censtos. Tieši Latvijā „logu uz Eiropu” reiz iz-
cirta Krievijas pirmais imperators Pēteris Pir-
mais. Kāpēc lai cars Putins Latvijā vēlreiz kār-
tīgi neizcirstu NATO un ASV? □

Otto Ozols – rakstnieks, publicists, žurnālists 
latvietis, eiropietis, demokrāts, sabiedriskais 
aktīvists. Pēc politiskās pārliecības – lennartmerists, 
nodibinājuma „Nākotnes Fonds” valdes 
priekšsēdētājs. Pašradītais vārds „lennartmerisms” 
sevī ietver Ziemeļeiropas demokrātisko vērtību 
labākās un stiprākās tradīcijas, kuras spilgti 
pārstāvēja rakstnieks, atjaunotās Igaunijas pirmais 
prezidents Lennarts Meri. „Nākotnes Fonds” par 
savu uzdevumu ir definējis uzrunāt katru Latvijas 
patriotu, atbildīgu politisko spēku un tālredzīgu 
uzņēmējdarbības vidi, lai Latvijā stabilizētu 
demogrāfisko situāciju. Fonds uzskata, ka 
demogrāfija līdzās aizsardzībai ir katras attīstītās  
valsts  stratēģiskā  prioritāte. Tas ir eksistenciāls 
tautas nākotnes, kā arī valsts ekonomiskās un 
politiskās stabilitātes jautājums. Lennarta Meri 
vārdos:  „Cilvēkam ir nepanesama doma, ka viņš 
ir savas tautas, savas valodas, savu paražu, savu 
pieradumu, savu vērtējumu, savas vēstures un visu 
savu senču pēdējais pārstāvis.” 



Zigfrīds Sapietis. Pūķis. Māls, šamots. h - 98 cm
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OTRĀ PUSĒ STĀVU ES
Izdevniecībā „Domas spēks” pērn viņa mei-
tas Ievas Lešinskas redakcijā iznācis kādrei-
zējā dubultaģenta Imanta Lešinska (1931-
1985) memuārs Starp divām pasaulēm. (Ar 
virsrakstu Kalpības gadi 1979.-1980. gadā 
to turpinājumos publicēja ASV laikraksts 
Laiks.)

Ieva Lešinska iesāk grāmatu ar „Dubult-
aģents un dubultideālists mans tēvs”. Skaid-
ra tēva mīlestība, ko pierāda selektīvā rakstu 
izlase grāmatā. Patiesībā Ieva pati ir grāma-
tas autore, sastādījusi, rediģējusi, komentē-
jusi un tulkojusi.

Dubultaģenta pierādīju-
mi grāmatā ir tikai pačalo-
šana! Arī citos rakstos ār-
pus grāmatas pierādījumu 
nav. Tomēr apgāda reklāma 
saka „Tikai pēc Lešinska nā-
ves plašākai sabiedrībai kļu-
va zināms, ka ar Rietumu iz-
lūkdienestiem viņš ir sadar-
bojies jau kopš 1960. gada.” 
Ievadā Ieva raksta: „Tur (ne-
uzrakstītajā grāmatā - G.L.) 
tēvs bija iecerējis atklāt de-
taļas, kuras tik ļoti vēlējās 
izdibināt trimdas sabied-
rība – par viņa pirmo pār-
bēgšanas mēģinājumu, par 
darbību VDK segorganizā-
cijās un sadarbību ar ārval-
stu slepenajiem dienestiem”. Tā vietā Lešins-
kis izvēlējās septiņus gadus runāt un rakstīt 
par kultūras sakaru bīstamību un strādāt pie 
savas doktora disertācijas par Pievolgas vā-
ciešu deportāciju. Ne minūti atlicināt saviem 
dubultaģenta piedzīvojumiem?

Dubultideālists meitas acīs viņš ir. Šīs grā-
matas recenzenta acīs viņš ir ļoti tālu no tā. 
Viņš pats raksta „Nelabprāt gribas atcerē-
ties savu kalpošanu – piespiesto (izcēlums 
mans - G.L.) kalpošanu režīmam... ” Tā bija 
Lešinska brīva izvēle sekmīgi kalpot ilgus ga-
dus. Nodaļā „Atskaite” (296. lpp.) viņš pa-
rāda ar kādu atdevi viņš darbojās, lai šķeltu 
trimdas sabiedrību. Tanī pašā laikā būdams 
dubultaģents, lai grautu Padomju savienī-
bu? Te kaut kas „neštimmē”. 

Ieva savā intervijā ar V. Sprūdi (Latvijas Avīze 
2017. gada janvārī) saka: „Kas viņam (Lešins-

kim - G.L.) patiešām derdzās, bija „trimdī-
ši”, kuri brauca uz Latviju par Kultūras saka-
ru komitejas naudu un uzdzēra uz „padom-
ju Latvijas kārtējo gadskārtu. Tie viņam rie-
bās...” Te tik varu piezīmēt, ka 1971. g. Rīgā 
uz biedra Lešinska aicinājuma uzdzēru tikai 
uz pasaules mieru. Kāpēc ne? Par to mak-
sāšanu atsaukšos uz Valda Krāslavieša vēs-
tuli Imantam Lešinskim (355. lpp.), „Ja Tev 
maksā hoteli – lai maksā. Tā ir čekas nauda, 
kura citādi aizies daudz riebīgākos pasāku-
mos...” Mani uzskati saskan ar Krāslavieša. 
Kad mans Kanādas Karaliskās Jātnieku Polici-
jas (Royal Canadian Mounted Police, RCMP) 

„aukle” apjautājās, vai es nejūtos parādnieks 
KSK* par samaksātiem izdevumiem Latvijā, 

atbildēju, ka man un maniem 
vecākiem komunistu režīms 
nolaupīja daudz vairāk nekā 
viņi jebkad spēj atmaksāt.

Lešinskis kādā savā angļu va-
lodas rakstā, ko man lūdza 
komentēt RCMP, saka, ka 

„dardedzieši ir nesuši nau-
du uz Padomju vēstniecību”. 
Tas nekad nenotika. Es vērsu 
RCMP uzmanību uz šiem me-
liem. Biju drošs, ka RCMP zi-
nāja, kādi cilvēki ieiet Padom-
ju vēstniecībā. Tas deva man 
ticamību aizrādot uz citām 
nepareizībām viņa rakstos. 
Starp citu, Lešinskis arī raksta 
(258. lpp.) „Pirms filmu izrā-
žu sākuma Komiteja ... panā-

ca ... džentlmeņu vienošanos: ienākumus no 
izrādēm ... nedrīkst nodot emigrantu orga-
nizāciju rīcībā.” Vismaz Dardedzei un pirms 
tam JGDK’am (Jaunās Gaitas Draugu Klubs, 
priekšgājējs Dardedzei) tāda vienošanās ar 
KSK nebija. Taisni otrādi, pēc filmas „Pūt, vē-
jiņi” izrādes Toronto 1976. g., ar 832 skatī-
tājiem, LNAK (Latviešu Nacionālā Apvienī-
ba Kanādā) 18. martā tika nosūtīts čeks par 
$80.34, (3% no ienākumiem, bāzējoties uz 
LNAK sesijas lēmuma), skolu atbalstam. Šo 
čeku LNAK valdes priekšsēdis atsūtīja atpa-
kaļ ar garāku noraidošu pavadvēstuli nobei-
dzot „ ... LNAK valde arī noraida sadarbību 
ar kolaborantu grupām...” Nezinu nevienu 
organizāciju ASV un Kanādā, kurai arī būtu 
bijusi kaut kāda vienošanās ar KSK par sarī-
kojumu ienākumu izlietošanu.

* Kultūras sakaru komiteja

Imants Lešinskis
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Interesanti ir Imanta Lešinska komentāri 
par Latvijas Kultūras semināra notikumiem 
Namūrā, Belģijā 1975. g. Viņš sasaista tos 
ar 3. Vispasaules latviešu jaunatnes kongre-
su Florefā. Seminārs bija atsevišķs pasākums 
pēc kongresa. To nerīkoja kongresa vadība. 
Viņš pārmet jauniešiem, ka viņi, lai nenokai-
tinātu grupu no Latvijas, nolaida lielo Latvi-
jas karogu, kas plivinājās virs Abeja, kur no-
tika kongress, kad ieradās KSK grupa no Lat-
vijas. Jā, karogs tika nolaists, kad kongress 
beidzās. Es tur biju. Bet seminārs notika nā-
košā dienā citā pilsētā, Namūrā. Nolaišanu 
pārķēra trimdas nelokāmās stājas aizstāvji 
un pārmeta kongresa rīkotājiem nacionālās 
stājas uzdošanu čekas priekšā. Namūrā pēc 
Zirnīša teiktā gan bijis incidents, kur pāris 

„džeki” ir izritinājuši karogu pirms tikšanas ar 
grupu, bet pēc Kārļa Āboliņa pieprasījuma 
to satinuši atpakaļ. To, ka kongress un satik-
šanās ar latviešiem no Latvijas notika divās 
dažādās vietās, Lešinskis skaidri zināja. To-
mēr viņš vēl Zviedrijā 1984. g. atkārtoja „Un 
kur nu vēl tas efekts, ja šo „kultūras sūtņu” 
priekšā nolaiž Latvijas karogu.” Viņam bija 
lielas spējas pamelot un notikumus sakārtot 
un izgaismot pēc savas izvēles. 

Attiecībā uz AABS (Association for the Ad-
vancement of Baltic Studies) (397. lpp.) viņš 
apgalvo, ka 1984. g. konferencē Montreālā 
ir piedalījušies pieci čekas aģenti (KGB aģen-
ti). Tur piedalījās tikai četri lektori no Latvi-
jas. Viens no tiem bija labi pazīstamais te-
ātra kritiķis Viktors Hausmanis, kura rakstus 
vel šodien iespiež mūsu avīzēs. Piedalījās arī  
Andrējs Bankavs, Reinis Bērtulis un Heinrihs 
Strods. 

Lešinskim bija arī lielas spējas notikumus 
analizēt pēc saviem uzskatiem. To pierāda 
ļoti laba analīze par Latvijas iespējām at-
gūt neatkarību rakstā „Pārdomas par ma-
nas dzimtenes likteņiem”, sākums (269.-284. 
lpp.) oriģināli iespiests Jaunās Gaitas #123 
un #124, 1979. gadā. Tālākais (līdz 292. 
lpp.) nav JG atrodams. Diemžēl no Jaunās 
Gaitas pārspiesto daļu izmaitā centīgā grā-
matas korekcija, kas gribēja rakstu uzlabot. 
Mainīta ir vārdu secība, mainīti vārdi, lieto-
jot citus sinonīmus, un, beidzot, pat atme-
tot vārdus. Piemērām, Lešinskis raksta JG: „ 
...saprasties ar pusmežonīgajiem klejotājiem 
kazachiem, ...” Grāmatas tekstā „pusmežo-
nīgajiem” ir izmests ārā. Kāpēc? Bez tam, tie-
šai atsauksmei uz rakstu JG, neko rakstā ne-

drīkst mainīt! Attiecībā uz Kalpības gadiem, 
Sprūdes intervijā Ieva saka par agrāk publi-
cētiem tekstiem: „Tajā bija kļūdas, ko es šajā 
izdevumā izlaboju.” Izdarīju dažus salīdzinā-
jumus ar LAIKĀ publicētiem rakstiem un grā-
matu. Tās pašas problēmas, kas ar augšmi-
nēto rakstu. Ievai sirds bija sāpējusi burtiski 
pārrakstīt grāmatā grūti saprotamos domu 
kūleņus Lešinska oriģināli iespiestajā versijā. 
Paliek jautājums, vai arī Lešinska vēstuļu ap-
maiņā ar Valdi Krāslavieti vēstules ir „uzfrizē-
tas”. Mainot rakstītāja stilu var mainīt lasītā-
ja noskaņojumu pret teikto. Tas attiecināms 
uz visiem rakstiem šai grāmatā.

Grāmatā trūkst ļoti daudz no tā, ko rakstī-
jis pats Lešinskis, gan no tā, kas rakstīts par 
viņu. Nodaļā „Viedokļos” (349. lpp) varēja arī 
pārpublicēt rakstu JG 153 „Mezglos”, Ezer-
gaiļa pārdomās. Lešinkis uzstājās ar runām 
Toronto, San Francisko, Čikāgā un citās vie-
tās. Man ir 1979. g. Jaunatnes kongresā To-
ronto runas, jautājumu un atbilžu pieraksts 
(transkripts). Toronto bija aktīvākais trimdas 
sakaru centrs ar Latviju. No 1974. gada līdz 
1991. gada jūlijam tika izkārtotas 16 filmu 
izrādes un 27 sarīkojumi ar dzīviem cilvē-
kiem no Latvijas. Toronto Dardedze, galvenā 
sakaru organizētāja, ir pieminēta tā, garām 
ejot, pāris vietās. Ar laiku Dardedzei izveido-
jās vienošanās ar KSK, ka privātos mākslinie-
ku izsaukumos Dardedze izvēlas mākslinieku, 
un KSK pavadoni. Par Māru Zālīti un fotogrā-
fu Juri Krieviņu bija liela cīņa, līdz KSK piekri-
ta mūsu izvēlei. 

Beigās jāpiemin Lešinska no šīs pasaules aiz-
iešana. Ieva uzskata, ka viņš mira dabīgā 
nāvē. Pilnīgi piekrītu. Viņš trimdā neizdarīja 
neko tādu, par ko Padomju vara viņu gribē-
tu nogalināt. Pats Lešinskis tikai uzpūta pīlī-
ti, ka viņam draud dzīvības briesmas. Toron-
to vizītes laikā 1979. g. Lešinsku pāris dzīvo-
ja tai pašā viesnīcas stāvā, bez uzraudzības, 
kur bija apmetušies Padomju tūristu grupas 
locekļi, ieskaitot Māri Čaklo, un uzraugi. Arī 
Toronto Latviešu Centrā viņš un sieva staigā-
ja apkārt bez apsardzības un man bija izde-
vība ar viņiem aprunāties. Pirms tam biju ar 
Lešinski runājies 1971. g. vasarā Rīgā.

Par Lešinski ir ļoti galēji uzskati. Vienā pusē 
viņu uzskata gandrīz par pravieti. To vislabāk 
ilustrē Uldis Ģērmanis savā epilogā Soc De-
mokratu avīzē Brīvība un Austrālijas Latvie-
tis. Tanīs viņš Lešinski nogodā par Dr. Lešin-



52

ski. Pati Ieva raksta, ka viņš pie doktora grā-
da nekad netika (18 lpp). Jautājums ir, vai 
Ģērmanis to nezināja, vai Lešinskis bija pats 

„pastiepis” patiesību agrāk, ko tagad atklāja 
meita. Īstenību mēs nekad nezināsim jo abi 
vairs nav starp mums. Otrā pusē stāvu es. 
Uzskatu viņu par absolūtu pašlabuma mek-
lētāju. Viņš manipulēja faktus, laikiem sapi-
noties pats savos stāstījumos dažādos laikos 
un vietās. To pierādu šajā recenzijā. 

Citēšu Ievas Lešinskas teikto par savu tēvu 
2002. g.: „Viņam bija dots intelektuālajā 
sfairā, bet absolūti nebija dots emocionāla-
jā un attiecībā ar cilvēkiem. Tas viņam nebi-
ja svarīgi, viņam pasaule sastāvēja no poli-
tiskas un ģeogrāfiskas dimensijas. Viņš no-
mira nevienu noslēpumu neatklājis.” Viņš 
prata uzturēt savai izdzīvošanai noderīgas 
blēdības. Viņam nekādu noslēpumu, ko 
atklāt latviešu sabiedrībai vai Rietumu 
pretizlūkošanai vairs nebija. (uzsvērumi 
mani - G.L.)

Nesaprotu arī kāpēc uz Lešinska kapakmeņa 
(foto 112. lpp) nav „dubultaģenta” un „du-

bultideālista” īstais vārds. Šīs zemes bries-
mas Imantam Lešinskim vairs nedraudēja.

Guntis Liepiņš

Raksta autors par sevi raksta:  
Kultūras sakari sākti ar Montreālas Expo 1967 
izstādi. Personīga tikšanās ar māksliniekiem un 
pavadoņiem. Apmeklējis Latviju 1971., 1977., 
1980./81., 1984., 1987., 1989., un 1990. gadā. 
Ticies ar Imantu Lešinski 1971. g. Latvijā un 1979. 
g. Kanādā un arī ar čekas darbiniekiem VDK 
apakšpulkvedi Edvīnu Berķi un VDK majoru 
Helmūtu Kreicbergu. Darbojies Jaunās Gaitas 
Draugu klubā, Dardedzes Inc., un Ave Sol Canada 
valdēs Toronto. Latvijas Republikas Totalitārisma 
seku dokumentēšanas centra apstiprinājumi, ka 
nav dokumentu, kas liecinātu, ka varētu būt 
bijis VDK darbinieks vai informators, bet VDK 
elektroniskajā datu bāzē reģistrēts kā persona, par 
kuru ir ieviesta operatīvā pārbaudes lieta.1961. 
g. saņēmis RCMP pielaidi valsts noslēpumiem 
(Security clearance) un atbildējis uz viņu 
jautājumiem sakarā ar Latviju un latviešiem, 
sākot ar 1967. gadu. Interesi par latviešiem vēlāk 
pārņēma CSIS (Canadian Security Inteligence 
Services). TZO virsnieks.

Imanta Lešinska jeb Pītera Dorna kapavieta Fērfaksā Virdžinijā (Fairfax, VA)
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Andris Padegs

DARDEDZES 
DIBINĀŠANA  
UN NOZĪME

1978. gada 7. aprīlī sekojošie astoņi latvie-
ši Kanādas Ontārio provincē nodibināja bez-
peļņas organizāciju Dardedze Inc.: Edīte 
Āpše, Vilnis Āpše, Roberts Freimuts, Anita 
Liepiņa, Guntis Liepiņš, Ināra Matīsa, Uldis 
Matīss, Velta Toma. Katrs no viņiem bija ap-
meklējis okupēto Latviju, pirmo reizi tur at-
griežoties starp 1964. un 1974. gadu.

Dardedze mēģināja atrast jaunus ceļus, kā 
saglabāt latviskumu un latvisko kultūru 
emigrācijā, un tās mērķos ietilpa sakaru uz-
turēšana ar latviešiem visā pasaulē, ieskai-
tot Latviju. Deklarēšana, ka darbības mērķi 
iekļauj sakarus ar Latviju, tajā laikā bija liela 
uzdrīkstēšanās, jo trimdas sabiedrībā toreiz 
izteikti dominēja nostāja, ka sakari ar Latviju 
nav pielaižami – tie tika uzskatīti par sadar-
bošanos ar latviešu interesēm naidīgajām 
padomju iestādēm. 

Nozīmīgākā Dardedzes darbība bija kontak-
tu izveidošana starp trimdas un Latvijas lat-
viešiem kultūras laukā. Dardedzes dibinātāji 
šo darbu uzsāka jau 1967. gadā pirms orga-
nizācijas oficiālās dibināšanas, darbojoties 
kā Jaunās Gaitas draugu klubs. Kad pēc brī-
vības atgūšanas sakaru uzturēšanu ar Latvi-
ju pārņēma galvenās trimdas latviešu orga-
nizācijas un to katrs varēja darīt individuāli, 
Dardedzes darbs bija pabeigts. Dardedze iz-
beidza savu darbību 1994. gada novembrī. 
Naudu, kas bija atlikusi kasē, izlietoja viena 
krēsla iegādei Latvijas Nacionālajā operā un 
atlikumu ziedoja Jaunajai Gaitai.

Dardedzei bija liela nozīme latviešu kopības 
uzturēšanā kā trimdā, tā Latvijā. Trimdas lat-
viešos tā radīja saites ar tā laika kultūras dar-
biniekiem Latvijā, kas kopa Latvijas tēlu zem 
oficiālas padomju varas. Dardedze deva ie-
spēju trimdiniekiem tuvāk iepazīties ar Lat-
vijas latviešu domām, darbiem un nākotnes 
vīzijām; tā palīdzēja trimdiniekiem saredzēt, 
ka aiz padomju izkārtnes pukst latviskas sir-
dis, ka trimdiniekiem un Latvijas latviešiem ir 

kopēji centieni. Tā palīdzēja izklaidēt trimdi-
niekos aizdomas, ka viss, kas nāk no Padom-
ju Latvijas, ir padomju ražojums. Jaunie sa-
kari ar Latviju padarīja Latviju reālu, un Lat-
vijas tēls nebija vairs jāsasaista tikai ar atmi-
ņām un attēliem no pirmskara gadiem. 

Latvijas viesiem Dardedze atvēra mazu 
spraudziņu uz rietumiem un ļāva pašiem 
savām acīm ieskatīties Rietumu pasaulē un 
trimdas sabiedrībā – atlūzušajā tautas zarā, 
par ko padomju vara visu laiku slēpa infor-
māciju.

Ieskatu par Dardedzes darbību un nozīmi 
dod Nikolaja Bulmaņa raksts 1996. gada au-
gusta Karoga izdevumā (Nr. 8).

Dardedzes darbība: 

Pirmos sakarus ar Latvijas latviešiem ārze-
mēs nākošie Dardedzes dibinātāji uzņēma 
1967. gadā Pasaules izstādē Montreālā, Ka-
nādā - gan ar māksliniekiem (aktrisi un deju 
horeogrāfi Aiju Baumani, baletdejotāju Vel-
tu Vilciņu, operdziedātāju Jāni Zāberu), gan 
ar funkcionāriem (Cīņas redaktoru Ilmāru 
Īvertu, kultūras sakarnieku Žani Zakenfeldu, 
u.c.). No viņiem dardedzieši dabūja arī īsfil-
mu Riču Račs, ko vēlāk izrādīja privāti Toron-
to. Ar 1974. gadu dardedzieši sāka izrādīt 
Toronto Latvijas filmas (Nāves ēnā, Pūt vējiņi, 
Motocikla vasara un citas).

Sākot ar 1980. gadu ar Kultūras Sakaru Ko-
mitejas Latvijā starpniecību Dardedze sāka 
izsaukt māksliniekus uz Kanādu privāti uz 
garāku laiku. Dažos gadījumos tas bija grūti, 
jo, piemērām, Māras Zālītes un Jura Krieviņa 
izbraukšanai no Latvijas tika likti šķēršļi. At-
risinājums bija vienošanās, ka kopā ar Dar-
dedzes izvēlētiem kultūras darbiniekiem tiks 
izsaukti ari Kultūras Sakaru Komitejas darbi-
nieki. 

Darbu ļoti apgrūtināja daudzu trimdas orga-
nizāciju aktīva pretestība sakariem ar Latviju. 
Piemēram, Latviešu Kredītsabiedrību Gada 
Grāmata atteicās ievietot Dardedzes adresi, 
Kanādas Latviešu Centrs Toronto atteicās īrēt 
telpas Dardedzes sarīkojumiem (tas bija pret 
Kanādas likumiem!), avīzes Latvija Ameri-
kā un Laiks dažreiz ievietoja ķengu vēstules 
par Dardedzi vai cilvēkiem no Latvijas, bet 
atteicās publicēt atbildes vai informāciju par 
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sarīkojumiem. No otras puses, šī negatīvā 
pieeja Dardedzei un atbraucējiem no Latvi-
jas zināmā mērā palīdzēja Dardedzei uzņemt 
un uzturēt kontaktu ar Latvijas cilvēkiem, jo 
tā deva segumu sakaros ar padomju funk-
cionāriem.

Dardedze centās nesagādāt grūtības šeit 
atbraukušiem cilvēkiem, atgriežoties Latvi-
jā. Parasti atbraucējus novietoja pa vienam 
(katrs palika citā mājā, uz pilsētas apmeklē-
jumiem viesi tika vesti atsevišķi, u.t.t.), lai ne-
rastu grūtības, dodot atskaites pārbraucot. 
Ar māksliniekiem, pavadoņiem un funkcio-
nāriem dardedzieši apgājās vienādi. Cik zi-
nāms, Dardedzes darbība nevienu braucēju 
no Latvijas „neiegāza”.

Dardedzei bija „amatpersonas”, kas nemai-
nījās visus darbības gadus – priekšnieks bija 
Vilnis Āpše, kasieris Uldis Matīss, sekretāre 
Edīte Āpše. Šie posteņi pa daļai bija inkor-
porācijas papīru vajadzībām. Galvenās līnijās 
bija sadalīti arī darbi: Roberts Freimuts bija 
atbildīgs par tehniskām lietām sarīkojumos; 
Velta Toma sagatavoja ievadus sarīkoju-
miem un tekstus programmām, un viņai bija 
daudz kontaktu Latvijā; Guntis Liepiņš kār-
toja formalitātes ar Kanādas iestādēm; Anita 
Liepiņa kārtoja sarīkojumu programmas; abi 
Liepiņi kārtoja saraksti un Āpšes, Liepiņi un 
Matīsi uzņēma viesus mājās. Visi bija iesais-
tīti lēmumu pieņemšanā, visi ziedoja savus 
privātos līdzekļus un visi uzņēmās atbildību 
par Dardedzes darbību. Nav iespējams dalīt 
Dardedzes nopelnus dalībnieku starpā.

Kārtojot Latvijas viesu ielūgšanu un uzņem-
šanu, Dardedze sadarbojās ar Kanādas orga-
nizācijām. Kanādā darbojās organizācija Ca-
nada-USSR Association, kurā strādāja latvie-
te Lūcija Jansone. Viņa informēja Dardedzi 
par tā sauktām Padomju Savienības „Dzim-
tenes” tūristu grupām uz Kanādu un ASV un 
kārtoja Latvijas mākslas filmu saņemšanu un 
īrēšanu no Asociācijas. Parasti katru gadu 
bija divas grupas, kuŗās bija cilvēki no Balti-
jas valstīm, divi no katras – viens mākslinieks 
vai rakstnieks un viens funkcionārs. Zinot, 
kuŗš un kad ieradīsies Toronto un kurā hotelī 
viņi paliks, dardedzieši viņiem aizbrauca pre-
tī un sarunāja kā privātas tikšanās, tā publis-
kas uzstāšanās.

Privāti, Kanādas Karaliskā Jātnieku Policija 
uzturēja sakarus ar Dardedzi. Bija dots so-
lījums, ka, ja Dardedzei būtu iebildumi pret 
kādu cilvēku no tūristu grupām, viņu neie-
laistu Kanādā. Tika arī apsolīta palīdzība, ja 
kāds no braucējiem vēlētos palikt Kanādā, 
neiejaucot Dardedzi. Šīs iespējas nevajadzē-
ja izlietot. 

Dardedzes viesi un sarīkojumi

Laikā no 1974. gada līdz 1988. gadam dar-
dedzieši organizēja 43 sarīkojumus, kurus 
apmeklēja kopsummā apmērām 8700 cilvē-
ki. No tiem 20 bija ar 27 Latvijas viesu pieda-
līšanos. Tika sarīkotas 18 filmu izrādes, no 
tām 15 pilnmetrāžas mākslas filmas. Pārējie 
bija cita veida sarīkojumi, kā piemēram, San 
Francisko Mazais teātris.

Savā darbošanās laikā pirms Latvijas brīvības 
atgūšanas Dardedze uzņēma kopā pāri par 
40 viesus no Latvijas. Dažiem bija publiski sa-
rīkojumi Toronto; citus uzņēma privāti. 

Bez tam Dardedze kā organizācija vai arī 
Dardedzes cilvēki individuāli noorganizēja 
Kanādas turnejas vairākiem ansambļiem, ie-
skaitot Ave Sol kori un Tautas deju ansambli 
Gauja. Par Ave Sol kora viesošanos atbildīga 
bija organizācija Ave Sol Canada, Inc. (ini-
ciatoru grupā un vadībā bija Guntis Liepiņš, 
Vilnis Āpše, Uldis Matīss, Roberts Freimuts).

Viesi no Latvijas, kam bija publiski 
sarīkojumi Toronto:
Imants Ziedonis (rakstnieks) 1977.X 
Māris Čaklais (rakstnieks) un Pauls Dambis 

(komponists) 1978.X
Andris Vējāns (rakstnieks) un Valdis Blūms 

(operas direktors) 1979.X
Kārlis Zariņš (tenors ) 1980.X
Raimonds Pauls (komponists) un Imants 

Skrastiņš (aktieris) 1981.IX (divi sarīkojumi )
Māris Čaklais (rakstnieks) 1983.II
Ivars Seleckis (kino režisors) 1983.II
Imants Ziedonis un Ausma Kantāne (aktrise) 

1983.VIII
Juris Lejaskalns (aktieris) 1984.XII
Lilita Postaža (gobelēnu audēja) 1984.XII
Ansis Epners (kino režisors) 1985.V
Māra Zālīte (rakstniece) 1985.XII
Jānis Peters (rakstnieks) un Ēriks Hānbergs 

(žurnālists) 1986.IX
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Kārlis Zariņš, Pēteris Plakidis (pianists), Uldis 
Urbans (obojists) 1986.X

Indulis Ranka (tēlnieks) 1986.X
Maija Krīgena (dziedātāja) 1987.X
Andrejs Dripe (rakstnieks ) 1988.VI
Eva Rubene (rakstniece) 1988.VI
Ilona Breģe (pianiste) 1988.XII
Sandra Krastiņa (gleznotāja) 1988.XII

Citi viesi:
Ojārs Ābols (gleznotājs) 
Georgs Andrējevs (ārsts)
Haralds Apogs (video operators)
Anatolijs Baranovskis (Kultūras sakaru komiteja)
Jānis Celmiņš (Kultūras sakaru komiteja)
Dainis Golberģis (Kultūras sakaru komiteja)
Edvīns Inkēns (televīzijas žurnālists)
Ivars Ķirsons (students)
Arnolds Liniņš (teātra režisors)
Jānis Lukss (radio žurnālists), u.c.
Romualds Pipars (filmu režisors)
Pēteris Postažs (gleznotājs)
Ojārs Rubenis (televīzijas žurnalists)
Džemma Skulme (gleznotāja)
Aivars Spalviņš (profesors)
Pauls Stradiņš (students)
Maija Tabaka (gleznotāja) 

Jānis Vanags (mežkopis)
Jānis Zaķis (Kultūras sakaru komiteja)
Indulis Zariņš (gleznotājs)
... un vēl citi.

Andris Padegs pirmo reizi atgriezās Latvijā 
1973. gadā un ar Ņujorkas Latviešu kori bija 
Rīgā 1980-to gadu beigās, kad koris dziedāja 
Nacionālajā operā, Doma baznīcā un citur. Viņš 
bija ārzemju rīcības komitejas priekšsēdis 
Vispasaules latviešu zinātņu kongresam, kas 
1991. gada jūlijā Rīgā pulcināja ap 250 ārzemju 
un pāri par 1000 Latvijas zinātnieku. Padegs 
ir bijis Latviešu kultūras biedrības TILTS 
(sākumā Pokipsijas latviešu biedrība) vadībā 
kopš tās dibināšanas pirms 50 gadiem; TILTS 
šodien ir galvenā un sekmīgākā kultūras sakaru 
organizācija ar Latviju. Beidzis Dartmosas 
(Dartmouth) koledžu ar bakalaura grādu (AB) 
un doktorējies (PhD) Karnegi Melon (Carnegie 
Mellon) Universitātē. Viņš ir viens no diviem 
IBM Sistēmas/360 datoru arhitektūras autoriem, 
tagad pensionējies. Trīszvaigžņu ordeņa 
virsnieks.

Dardedzes valde tās likvidācijas sēdes dienā. Pirmā  rindā Velta Toma, Roberts Freimuts, Vilnis Āpše, 
Guntis Liepiņš, otrā rindā Edīte Āpše, Ināra Matīsa, trešā rindā Uldis Matīss un Anita Liepiņa.
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VECTĒVA ANTANA 
PARĀDS

Julija Šukys. Siberian Exile (Sibīrijas 
trimda). Lincoln and London: Univ. of 
Nebraska Press, 2017. 176 lpp., angļu 
valodā

„Kāds vienmēr maksā. Jautājums – kurš? Un 
– kā?” Tā savas dzimtas un pašas dvēseles 
izpētes un atklājumu grāmatu iesāk 1972. 
gadā Kanādā dzimusī lietuviešu bēgļa maz-
meita Jūlija. 

Sibīriju izdzīvojusī vecmāmiņa Ona Šukienė 
(1905-1996) 1965. gadā no Lietuvas izceļo 
pie bērniem Kanādā.1 Pēc gada tur no An-
glijas tiem piebiedrojas viņas vīrs Antanas 
Šukys (1899-1985). Kad piedzimst mazbēr-
ni, vecvecāki gādā, lai tie iemācītos lietuviski 
un zinātu par okupantu vecmāmiņai un lie-
tuviešu tautai nodarīto pārestību. Jūlija jau 
kā bērns atskārst, ka kādreiz gribēs uzrak-
stīt vecmāmiņas tai bērnībā atkārtoti iečuk-
stēto dzīves stāstu. Pašai kļūstot par māti, šī 
vēlme atdzīvojas ar jaunu spēku – „Es gribē-
ju nodot viņas stāstu tālāk savam dēlam, lai 
tas zinātu, no kurienes viņš cēlies un kas viņš 
ir. Lai viņš varētu ieņemt savu vietu čukstošo 
senču ķēdē.” (6)

Sagaidām – grāmata būs vēl viens „Sibīri-
jas stāsts”. Tādu ir daudz – katrs īpašs, to-
mēr visi viens otru apstiprinoši. Sākotnēji au-
tore tā to arī ir iedomājusi. Taču tad Jūliju 
pārsteidz jauni atklājumi, kas vecmāmiņas 
stāstu un ģimenes sāgu atklāj jaunā gaismā. 
Nav vairs tikai Sibīrijas stāsts, aizpildās tuk-
šie plankumi, uzvirmo jauni jautājumi – daži 
neatbildami. Par grāmatas vadmotīvu kļūst 
tad jau mirušā vectēva Antana agrāk neap-
jaustā pagātne.

Jūlija Šukys ir profesore Mizūrī universitātē 
(ASV), kur pasniedz nefiktīvās prozas rakst-
niecību. Doktores grādu filoloģijā ieguva To-
ronto universitātē 2001. gadā ar disertāci-
ju par „mazākuma literatūru” (minor liter-
ature). Viņa salīdzinoši iztirzā kādu Padom-
ju Lietuvas ebreju lietuviski rakstošu romā-
nistu (kas kā bērns izdzīvoja holokaustu un 
uzauga lietuviešu ģimenē) un Alžīrijas fran-
1 Lietuviešu valodā „Ona” atbilst vārdam „Anna”, izrunā 

„Ōna”.

ciski rakstošu, bet arābu izcelsmes rakst-
nieci Alžīrijas neatkarības cīņu laikā un pēc 
tam.2 Iepazīstoties Viļņā ar minētā rakstnie-
ka darbiem un dzīvesstāstu, autores rokās 
nonāk arī arhīva materiāli par kādreizējo Viļ-
ņas ebreju kopienu un tās iznīcināšanu na-
cistu okupācijā. Viņu īpaši piesaista rakstnie-
ka plašā sarakste ar ievērojamo, bet plašāk 
maz pazīstamo Viļņas ebreju glābēju lietu-
vieti Onu Šimaiti (1894-1970), kura, pati iz-
dzīvojusi koncentrācijas nometni, pēc kara 
dzīvo Parīzē. Šis atklājums ne tikai bagātina 
Jūlijas Šukes doktora tēzi, bet arī ievirza vi-
ņas turpmāko literatūrzinātnisko darbību – 
pētījumu un publikācijas par Šimaites dzīvi, 
darbiem un personību.3 Šimaitė bijusi kom-
pulsīva vēstuļu un dienasgrāmatas rakstītāja, 
kas tomēr nekad nespēja uzrakstīt memuāru. 
2 Julija Šukys, Algiers–Vilnius–Algiers: A Study in Minor 
Literature, Toronto: Univ. of Toronto, 2001. <http://handle.
net/1807/16232>. Angļu valodā.
3 Izsmeļošs raksts: „Ona Šimaitė and the Vilnius Ghetto: 
An Unwritten Memoir”, Lituanus (ASV), 54:2, 2008 
(5-25). Grāmatas: (1)And I Burned with Shame: The 
Testimony of Ona Šimaitė, Righteous Among the Nations, 
Jerusalem: Yad VaShem, 2007; (2)Epistolophilia: Writing 
the Life of Ona Šimaitė, Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 
2012.
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To no viņas pa pasauli izkaisītajiem rakstiem 
veic Jūlija Šukys. Bet – kad autore pielieto 
gūto pieredzi, lai no vēstulēm, arhīvu mate-
riāliem un mutvārdu liecībām rekonstruētu 
pašas vecvecāku dzīves stāstu, rezultāts kra-
si un negaidīti atšķiras no ģimenē un trim-
das sabiedrībā gūtā priekšstata.

Atklājumu ķēdi ievada draudzenes ieteikums 
izprasīt Šukys ģimenes KGB dosjē no Lietu-
vas valsts arhīva, cerībā gūt izziņu par vec-
māmiņas arestu un izsūtīšanu: „[Toreiz] biju 
fokusēta tikai uz vecmāmiņas stāsta rakstī-
šanu. Zināju maz par Antana dzīvi un nebi-
ja īpašas ziņkāres par viņu. Nekad pat sapnī 
neiedomājos, cik lielā mērā šāda izpēte gro-
zīs ne tikai grāmatu, kuru rakstīju, bet arī 
izpratni, kas bija mana ģimene, kas es pati. 
Neaptvēru, kā tā pašos pamatos izmainīs 
manu attieksmi ar pagātni.” (13) 

Ap to pašu laiku (jādomā, ka sakarā ar vi-
ņas pirmajām publikācijām par Onu Šimaiti 
2007./2008. gadā) kāda cita draudzene viņai 
atsūta kopiju no kādas ar roku zīmētas kar-
tes, kuru tā atradusi ASV Holokausta piemi-
ņas muzejā Vašingtonā. To zīmējis kāds ag-
rākais tās pilsētiņas iemītnieks, kurā savā lai-
kā dzīvoja Šukys ģimene, un vēlāk vācu oku-
pācijas laikā kā policijas priekšnieks darbo-
jās Antans. Pilsētiņa pie Austrumprūsijas ro-
bežas dažādās valodās saucas „Jaunciems” 
(lietuviski Naumiestis, grāmatā „Newtown”). 
Karte rāda šīs pilsētiņas ielu plānu ar norā-
dēm uz 1941. gada 16. septembrī noslepka-
votu ebreju sieviešu un bērnu masu kapiem 
tuvējā mežā. Kāds agrākais Jaunciema iemīt-
nieks Čikāgā (izceļojis jau pirms kara) pirms 
daudziem gadiem no atmiņas uzzīmējis šo 
pilsētas karti un nodevis muzejam ar atzī-
mi: „…varbūt nākošajās paaudzēs kāds maz-
bērns vai mazmazbērns aiz ziņkārības [to] 
atlocīs. … Mana cerība ir, ka tā tam atgā-
dinās neaizmirst un nepiedot.” Sūtītāja pie-
zīmē: „Tu esi tas mazbērns. Viņš šo zīmējis 
priekš Tevis.” (10) Jūliju pārņem šaubas – rei-
zē drausmas. Tā uzkar karti savā darba istabā 
universitātē pie sienas, katru dienu apskata 
un pārdomā. Vairākus gadus vēlāk (2014) 
viņa karti saloka, ieliek ceļa somā un ierodas 
Jaunciemā. 

Sibīriju viņa jau apmeklēja dažus gadus ag-
rāk (2010). Apgrieztā kārtībā šie ceļojumi 
ir pamatā grāmatas 1. daļai („Antans”) un 
2. daļai („Ona”). Daudz īsākā 3. daļa saucas 

„Mēs”. 1941. gada jūnijā ģimene dzīvojusi 
Kauņā, kur 14. jūnija naktī Padomju zaldā-
ti dzīvoklī atrod Onu vienu pašu. Viņu arestē 
un izsūta uz Sibīriju. Rietumos augušajiem 
bērniem un mazbērniem ģimenē un sabied-
rībā no bērna kājas ieaudzinātajā stāstā ir 
skaidrs, ka tā bija sagadīšanās: vectēvs bija 
sācis strādāt jaunā darbavietā citā pilsētā, 
vecmāmiņa palikusi dzīvoklī, lai kārtotos uz 
pārcelšanos uz jauno mājvietu, bērni aizsūtī-
ti pie mātes vecākiem laukos paelpot svaigu 
gaisu. Onu aizved uz Sibīriju, bet Antans ar 
bērniem izglābjas un pēc kara nokļūst rietu-
mos. Kas notiek starplaikā? – Par to nerunā. 
It kā trīs gadi starp 1941. un 1944. gadu vis-
pār nebūtu. Tukšs plankums.

Caurskatot tai atsūtītos arhīva dokumentus 
un vēlāk apmeklējot Lietuvu, Jūlija atklāj, ka 
tas, ka arestēšanas naktī Ona dzīvoklī bija 
viena, nebija sagadīšanās. Viņa ar Antanu 
paši to tā bija norunājuši – bet diemžēl pār-
rēķinājušies. Baumas par paredzamām mas-
veida deportācijām jau klīdušas apkārt vairā-
kas nedēļas un Antans paredzēja, ka viņš būs 
starp arestējamiem. Lietuvas brīvvalsts laikā 
viņš kļuva ultranacionāli orientētas pagrīdes 
organizācijas „Dzelzs vilks” loceklis, un čekas 
nolūks būtu viņu aizvākt. Pēc plāna, vecāki 
aizsūta bērnus lielākā drošībā uz laukiem 
pie Onas vecākiem, Antans aiziet slēpties un 
Ona paliek sargāt iedzīvi. Pēc atgriešanās no 
Sibīrijas viņa radiniecei stāsta, ka viņi nekad 
nebija iedomājuši, ka arestanti ņemtu sievie-
ti vienu pašu. 

KGB dosjē ir daudz neskaidrību par Antana 
darbošanos pēc vāciešu ienākšanas, sevišķi 
par datumiem. Ieradusies Jaunciemā, Jūlija 
noskaidro, ka viņš iecelts par policijas priekš-
nieku 1941. gada augustā un darbojas šai 
postenī piecus mēnešus. Tas norāda, ka di-
vas pirmās nacistu izvestās masveida no-
nāvēšanas akcijas Jaunciemā jau bija noti-
kušas pirms tam, bet 16.  septembra akcija 
izvesta Antana laikā. Viņai izdodas samek-
lēt kāda vectēva drauga dēlu no Jaunciema, 
kas tagad ir advokāts Viļņā. Romas kā zēns 
atceras epizodi – Antans ieradies viņu mā-
jās nākošajā dienā pēc šī notikuma. „Mana 
māte bija dusmīga uz viņu. Es dzirdēju viņu 
kliedzam uz Antanu … Viņa apsūdzēja viņu 
slepkavībā. Bet viņš aizstāvējās … teica, ka 
nebija gājis uz mežu, bet palicis savā birojā. 
‘Es nevienam nešāvu,’ viņš teica.” Romas tad 
skatījies uz Jūliju absolūtā nopietnībā un 
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atkārtojis: „Jūsu vectēvs nevienu nenošāva.” 
(55) 

„Mazs mierinājums. Faktiski nekāds,” atzīst 
Jūlija. „Tajā dienā vectēvs pats bija ierāvies 
savā birojā, kamēr viņa padotie mežā šāva 
cilvēkus, izpildot viņa pavēli. Uz kādu nevai-
nību šāds priekšnieks var pastāvēt?” Dziļās 
pārdomās autore sev jautā un pati atbild: 

„Vai es arī neesmu kaut kādi līdzvainīga sava 
vectēva noziegumā – ģenētiski vai kā manti-
niece? – Nē, es nedomāju. Bet vai man ir at-
bildība pret nonāvētajiem? – Jā, es ticu, ka 
ir. Man ir pienākums savos rakstos, un vien-
kārši kā cilvēkam, paust patiesību, cik labi es 
varu.” (60)

Grāmatas 2. daļa ir vecmāmiņas Onas Sibīri-
jas stāsts, savīts ar Jūlijas un brālēna Darija 
ceļojumu pa viņas pēdām 2010. gadā. Līdzī-
gi kā ar vairumu 1941. gada jūnijā no Balti-
jas valstīm izsūtīto, vīriešus nosūtīja uz „GU-
LAG” vergu darba nometnēm, bet sievietes 
un bērnus „Speciālā nometinājumā” kolho-
zos. Ona nonāk kolhoznieku sādžā Tomskas 
apgabalā. Kā izņēmums, viņu grupā ir ieda-
līts arī viens vecāks vīrs, katoļu priesteris Tēvs 
Juozas (Father Joseph), kas Onai un viņas 
līdzgaitniecēm ir liels morāls atbalsts. Jūli-
jas pētnieces darbā viņu vairākkārt pārsteidz 
šķietamas sagadīšanās. Meklējot kādā Ame-
rikas lietuviešu arhīvā materiālus par Onu Ši-
maiti, tā uzduras uz tur nevilšus iekļuvušu 
pārrakstu no kādas intervijas par Tēvu Juozu 
Sibīrijā, ko 1977. gadā ASV lietuviešu laik-
rakstam sniegusi neviens cits kā viņas vec-
māmiņa Ona Šukienė! (Jūlija iedomājas, vai 
tik vecmāmiņas gars viņai neseko un nepa-
līdz?)

Ona Sibīrijā nodzīvo 17 gadus, kopj Voroši-
lova kolhoza govis, kopā ar savu māsu uz-
ceļ baļķu mājiņu, kopj dārzu – dzīvo. 1947. 
gadā – iesākumā caur Antana brālēnu Ame-
rikā  – sāk sarakstīties a bērniem Vācijā un 
Anglijā, vēlāk Kanādā. 1958. gadā māsas at-
griežas Lietuvā. Paiet vēl 7 gadi, kad pēc vai-
rākiem nesekmīgiem lūgumrakstiem, Onai 
beidzot atļauj izceļot pie bērniem Kanādā.

3.  daļai – „Mēs” – ir tikai 14 lappušu. Jūli-
ja atgriežas pie dilemmas grāmatas pirmajā 
rindkopā: „Kāds vienmēr maksā. – Ona sa-
maksāja zaudējot bērnus, dzimteni, mūža 
spēka gadus. Mans tēvs un viņa māsas sa-
maksāja zaudējot māti. Es arī maksāju – caur 
zināšanu. Mani atklājumi ir indīgi, rūgtas zā-

les.” Vai Ona zināja? Apmeklējusi Lietuvu, 
autore atzīst, ka tas bija neizbēgami. Pēcka-
ra Lietuvā baumas esot klīdušas netraucēti. 
(153-4)

Par vectēvu Jūlija iegrimst pārdomās skato-
ties kādā viņa jaunības fotogrāfijā, kur re-
dzams maigi smaidošs jauneklis, domās to 
salīdzinot ar skarbo mazrunīgo vectēvu, ko 
viņa atceras savā bērnībā: „Vai būtu bijis la-
bāk, ja viņš arī būtu aizvests tajā jūnijā die-
nā? Ja viņi ar Onu abi būtu aizvesti, neviena 
no KGB aktīs saglabātajām apsūdzībām ne-
eksistētu. Viņš būtu jau tālu prom, kad vā-
cieši ienāca un kad nošāva ebrejus. … Šajā 
alternatīvajā vēsturē, kurā man atļauts mai-
nīt tikai vienu likteni, Antans būtu nevainīgs, 
šķīsts upuris. Varonis pat. Vai varētu būt, ka 
traģēdija nebija Onas deportācija, bet viņas 
vīra izglābšanās?” (67) Par to, kas varētu būt 
vectēva prātā, viņš nerunā, un autore ne-
runā – kā vienīgi: „Vai būtu iespējams aiz-
mirst?” (75) Nešaubos, ka Jūlija Šukys nav 
vienīgais baltiešu bēgļu bērns vai mazbērns, 
ko šāda dilemma smacē, tomēr šādu pār-
nestās vainas grēksūdzi vēl nebiju lasījis.

Šeit šim lasītājam uzmācas doma par vēl citu 
alternatīvās vēstures iespēju – kā būtu, ja 
viņi nebūtu rūpējušies par iedzīvi, bet abi lai-
kus pazuduši kādā slēptuvē un tā izglābušies 
no deportācijas? Varbūt tad Antans nebūtu 
kļuvis par Jaunciema policijas priekšnieku – 
zobratu nacistu nāves mašinērijā. Vai atrie-
bības jūtas par Onas aizvešanu nemudināja 
viņu iesaistīties slepkavīgajās akcijās? Kā to 
autore arī piemin (25), lietuviešu sabiedrībā 
toreiz bijusi plaši izplatīta pārliecība, ka eb-
reji lielā mērā vainojami pie Padomju represi-
jām. Tad Antans un Ona – kā vairums baltie-
šu – tostarp arī vairums Jaunās Gaitas lasītā-
ju vecāku un vecvecāku – jādomā, pieglaus-
tu ausis un piemiegtu acis rūpēs par savu, 
savas ģimenes un savas tautas un kultūras 
izdzīvošanu. Mazs procents bija tā sauktie 

„Klusie varoņi” – par kuriem pērn Rīgā iznā-
ca grāmata4 un kāda bija jau pieminētā Ona 
Šimaitė. 

Juris Šlesers

Juris Šlesers ir JG redakcijas kolēģis.

4 Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse un Anna Žīgure, Latvijas 
klusie varoņi, Rīga: Vesta-LK, 2017. 



59

ĒTISKA PIEEJA 
LATVIJAS 
SABIEDRĪBAS 
DAUDZVEIDĪBAI
Piederēt un atšķirties. Romu, krievu un 
latviešu dzīvesstāsti Latvijā, red. Vieda 
Skultāne, izd. „Dzīvesstāsts”, 2017, 230 
lpp.

Latvijas Universitātes Filozofijas un sociolo-
ģijas institūta mutvārdu vēstures pētnieku 
sagatavotā monogrāfija piedāvā analītisku 
ieskatu dzīvesstāstos, ko stāsta dažādu et-
nisko grupu pārstāvji. Tas ir jau otrais izde-
vums, ko pētnieku grupa sagatavojusi Latvi-
jas Zinātnes padomes finansētā projekta Nr. 
370/2012 Etniskā un naratīvā dažādība dzī-
vesstāstu konstrukcijās Latvijā pētījumā. Et-
niskās dažādības iezīmēja jau iepriekš pub-
licētā izlase Visi esam sava laikmeta bērni: 
krievu dzīvesstāsti Latvijā, kas iznāca divās 
valodās: krieviskais oriģināls tika pārtulkots 
latviešu valodā, līdz ar to paplašinot grāma-
tai sasniedzamo lasītāju loku. Individuālās 
atmiņas iesaista, liek ieklausīties un vienlai-
kus palīdz izprast viedokļu, attiek smju un 
vērtējumu atšķirības Latvijas sabiedrībā. 

Monogrāfiju Piederēt un atšķirties: Romu, 
krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā veido 
ievads un septiņas nodaļas, kas katra pa-
ver savu pētniecisko redzesleņķi. Pētījumu 
pamatā ir apjomīgais Nacionālās mutvārdu 
vēstures dzīvesstāstu krājums, kas apkopots 
LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. Mo-
nogrāfijas sagatavošanai pētnieki ir anali-
zējuši vairāk nekā 100 biogrāfisko interviju 
Latvijas sabiedrisko pārmaiņu kontekstā. Tā 
ir daļa no apjomīgā krājuma, kurš nupat sa-
sniedzis 4500. atmiņu stāsta kārtas numuru.

Monogrāfijas zinātniskā redaktore un pro-
jekta Etniskā un naratīvā dažādība dzīves-
stāstu konstrukcijās Latvijā vadītāja Vieda 
Skultāne norāda, ka nepieciešams vaicāt un 
saprast, kādēļ morālfilozofijai ir vajadzīgas 
cilvēku dzīves vēstures. „Mūsu pētījums vei-
do ciešu saskarsmi starp morāles filozofiem 
un dzīves vēstures pētniekiem.” (7. lpp.) Dzī-
vesstāsti ar konkrētu dzīves piemēru atklāj, 
kā darbojas vai nedarbojas normas un vērtī-
bas, kādas ir cilvēku kopīgās tradīcijas un kā 
tās atklājas reālajā praksē. 

Pētnieku grupā apzināti tika iekļauti pētnieki 
ar atšķirīgu etnisko piederību un intelektu-
ālo pieredzi, jo ir svarīgi panākt saikni starp 
intervētāju un intervējamo personu, mēģi-
not cik vien iespējams tuvināt saprašanās 
līmeņus. (9. lpp.) Iespēja piedalīties dzīves-
stāsta intervijas ierakstīšanā ir iespēja gūt 
jaunu sapratni arī pašam pētniekam. Nepa-
starpināta refleksija, ko var raksturot arī kā 
balsi un atbalsi, sākas jau intervijas laikā un 
turpinās analīzē. Vieda Skultāne uzsver pēt-
nieka ideju un teoriju mijiedarbību ar perso-
nisko dzīves pieredzi: „Grāmata veidojās kā 
hermeneitiskais aplis, kur savāktais dzīves 
vēstures materiāls norādīja uz morālās filo-
zofijas idejām un tās savukārt ietekmēja to, 
kā tiek uztverti un interpretēti dzīvesstāsti.” 
(15. lpp.)

Māras Zirnītes nodaļā „Etnisko kultūru sa-
skarsmes dzīvesstāstos” atklāts, cik daudz 
var uzzināt par Latvijas romu tradīcijām, vēr-
tībām un integrāciju mūsdienu Latvijas sa-
biedrībā, kā romi ir pieķērušies Latvijas ze-
mei. Vecākās paaudzes romi vēl atceras dzīvi 
taborā un to, kā šis dzīvesveids pozitīvi ie-
tekmējis romu sociālās saites. Intervijas pa-
ver ieskatu dažās romu dzīves atšķirībās, kā 
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t.s. čigānu baroni, pašu kopienas spriestā 
tiesa, īpašā zirga loma stāstos. 

Savukārt Kaspars Zellis nodaļā „Kolek-
tīvā atmiņa un pagātne Latvijas krievu 
dzīvesstāstos” piedāvā vērtīgu pārskatu par 
dažādiem atmiņu žanriem: kolektīvo, kultū-
ras un komunikatīvo un to savstarpējām at-
tiecībām. Persona ir saistīta ar citiem indivī-
diem ne tikai ar valodu un dažādiem kultūras 
elementiem, bet arī ar „atmiņas rāmi”, kurā 
notiek notikumu atlase, vērtēšana un skaid-
rošana. Tomēr mūsdienu Latvijas sabiedrība 
nav viendabīga, tā ir sadrumstalota – etniski, 
sociāli un paaudžu līmenī. Noteiktām sociā-
lām grupām piemīt vēlme konstruēt sev iz-
devīgu pagātnes ainu, vairāk vai mazāk vie-
notu pagātnes naratīvu (54. lpp.). 

Nadežda Pazuhina nodaļā „Saskatīt sevi: 
pašrefleksija un identitātes konstruēšana 
krievu dzīvesstāstos” atklāj, kā Latvijas krie-
vu pašrefleksijas piedalās identitātes kon-
struēšanā. Pētniece norāda, ka stāstītāju et-
niskā izcelsme analizētajos stāstos ne vien-
mēr bijusi skaidri definējama, un kopību vai-
rāk raksturo piederība krievu valodai kā ko-
munikācijas instrumentam un nozīmīgu kul-
tūras tekstu kodam (77. lpp.). 

Savukārt Edmunds Šūpulis nodaļā „’Mēs 
esam tādi paši kā jūs’: romu atmiņas kultū-
ra un etnicitāte” pēta, kā etnicitāte iespai-
do savdabīgo romu atmiņas kultūru. Romu 
identitātes izpausmes viņš saista ar grupas 
sociālo statusu, ilgstošo atstumtību un  ap-
spiesto kolektīvo atmiņu par holokausta tra-
ģisko pieredzi. Pretēji viedoklim par šķieta-
mo „vēsturiskās apziņas” trūkumu romu 
kopienās, E. Šūpulis pievēršas hipotēzei, ka 
romu tautības cilvēku cenšanās īpaši neuz-
svērt savu atšķirīgo identitāti un savu vēsturi 
nefiksēt stabilos arhetipos, nozīmē vēlmi ne-
atšķirties, ciešāk iekļauties sabiedrībā, kurā 
romi veido savu dzīvi. (98. lpp.) Ilgstošā at-
stumtība ir kavējusi romu sabiedrībai repre-
zentēt kolektīvo atmiņu publiski nozīmīgā 
veidā. Vienīgā viņu veidotā piemiņas zīme 
ir veltīta Sabiles mēram Mārtiņam Bērziņam 
(1873-1968), kurš nacistu okupācijas laikā 
izglāba no nošaušanas ap 300 čigānu. 

Dagmāra Beitnere-Le Galla nodaļā „Pašiz-
pratne un piederības meklējumi krievu dzī-
vesstāstos” paver niansētu skatu uz Latvi-
jā dzīvojošo krievu dzīvesstāstiem. Pētniece, 

analizējot dažādību krievu dzīvesstāstos, no-
rāda, ka ne tikai latviešu, bet arī krievu star-
pā pastāv atšķirīgas atmiņu kopienas, kas 
neļauj runāt par kolektīvo atmiņu kā kaut ko 
monolītu. Kāds intervētais vīrietis no piek-
tajā paaudzē Latvijā dzīvojošas un tai lojā-
las krievu ģimenes atklāj, ka padomju laikā 
brīžiem juties kā svešinieks gan pašu krievu, 
gan latviešu vidē: 

„Man bērnībā sanāca tā, ka dzirdēju apvai-
nojumus savā adresē, ka esmu krievu part-
janka (kājauts), bet vairāk gan dzirdēju savā 
adresē, ka esmu Ganss (Hanss) vai Frics, jo 
man bija gaiši mati. Ganss ir krievu saīsinā-
jums vācu vārdam Johans. Arī armijas laikā 
dzirdēju, ka esmu Hanss, fašists un vēl kaut 
kas.” (128. lpp.)

Savukārt cita intervija, kas sākotnēji sākas kā 
stāsts par intervējamās sievietes vilšanos ne-
atkarības procesos, jo vīram netiek piešķir-
ta pilsonība, noslēdzas ar negaidītu atklās-
mi – pilsonība tiek liegta, jo vīrietis bijis VDK 
rezerves virsnieks. Dagmāra Beitnere-Le Gal-
la jautā, – varbūt dažu grupu cilvēki paliek 
sveši Latvijai, jo neapzinās situāciju, kurā no-
kļuvuši – nesaprot, ka represīvās VDK rezer-
ves virsnieka atrašanās neatkarīgā valstī šīs 
valsts iestādēm liek uzdot jautājumus par 
cilvēka lojalitāti. (148. lpp.) 

Marutas Prankas nodaļā „Ieguvumi un zau-
dējumi: veiksmes un neveiksmes izpausmes 
dzīvesstāstos” analizēta Latvijas etnisko gru-
pu pārstāvju attieksme pret savas dzīves 
veiksmēm un neveiksmēm, jo vienas etnis-
kās grupas ieguvums var izrādīties zaudē-
jums citai grupai. Sabiedriskās pārmaiņas 
pavada strukturālās pārmaiņas un nereti arī 
zaudējumi vai pat brīvības ierobežojumi. Ne-
var viennozīmīgi atbildēt uz jautājumu, vai 
zaudējumi un ieguvumi vienmēr tiek atšķi-
rīgi artikulēti dažādu tautību autoru stāstos. 
Var izdalīt vairākas tēmas, kas atklājas stās-
tos: kara zaudējumi spilgtāk akcentēti krievu 
un romu stāstos, bet latviešu stāstos vairāk 
uzsvērtas represijas, deportācijas un bēgļu 
gaitu izraisītie zaudējumi (173. lpp.).

Nodaļā „Būt brīvam: identitāte un brīvības 
dažādība etniskajos dzīvesstāstos” Ieva Gar-
da-Rozenberga un Maija Krūmiņa aplūko 
vienu no augstākajām garīgajām vērtībām 

– brīvību, un kā tā izpaužas dažādas etnis-
kās piederības dzīvesstāstos. Brīvības izjūta 
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un nozīme mainās, mainoties etniskās gru-
pas pozīcijai attieksmē pret varu. Brīvības 
ideja var iegūt dažādas nozīmes, un tai ir at-
šķirīga vērtība dažādām etniskajām grupām. 
Romiem brīvība padomju laikā bija iespēja 
dzīvot saskaņā ar savām tradīcijām, prast iz-
mantot sistēmas vājās vietas (184. lpp.). 

Pētnieces izceļ brīvības problemātiku, bal-
stoties uz Jesajas Berlina nošķīrumu: „brīvī-
bu no kaut kā” un „brīvību būt kaut kam”. 
Intervētie cilvēki, kas bija zaudējuši pirmo 
brīvību – apcietinājumā, deportācijās vai 
trimdā, tomēr saglabāja sevī otro – brīvību 
domāt un spēju neatkarīgi spriest. Dzīves-
stāsti apliecina, ka brīvība ir iespējama pat 
vissmagākajos apstākļos. I. Garda-Rozenber-
ga un M. Krūmiņa norāda, ka, vēstot par brī-
vības ierobežojumiem, priekšplānā izvirzās 
morālo vērtību saglabāšana, uzticība pašam 
sev, līdzcilvēkiem un ideāliem. Savukārt citi 
dzīvesstāsti apliecina indivīda spēju pielāgo-
ties, tā saglabājot nereti fizisko, bet biežāk – 
iekšējo brīvību (199. lpp.).

Šo grāmatu var ieteikt izlasīti ikvienam, kuru 
interesē saprast šodienas Latvijas situāciju 
un pārdomāt vēsturi no cita, iespējams, ne-
ierasta skatupunkta. Ar konkrētu cilvēku lik-
teņiem, ar dzīvesstāstu piemēriem tā palīdz 
dziļāk saprast sabiedrību, daudzbalsīgu un 
reizēm ļoti pretrunīgu. Lai lasītāju nebaida 
pētījuma akadēmiskais rāmis, jo pētnieki zi-
nātniski profesionāli un vienlaikus ļoti izjusti 
dzīvesstāstu liecības sniedz akadēmiski izzi-
nošā un vienlaikus cieņpilnā veidā. 

Var piebilst, ka Latvijas mutvārdu vēstures 
pētniekiem šis laiks iezīmējas ar vairākiem 
svarīgiem notikumiem. Sadarbībā ar latvie-
šiem ārzemēs un kolēģiem Igaunijā. Zvied-
rijā, Norvēģijā tiek gatavots akadēmisku un 
populāru lekciju cikls „Migrācija un integrā-
cija: no pagātnes uz tagadni”, ko nodroši-
na Nordplus programma pieaugušo izglītī-
bai. Sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūtu interneta vietnē <www.ga-
ramantas.lv> ir pieejams arī dzīvesstāstu ka-
talogs ar 4500 autoru atmiņu stāstiem. In-
terneta meklētājā ierakstot savu senču vār-
du un uzvārdu, uzzināsit, vai viņa atmiņu 
stāsts atrodams Nacionālās mutvārdu vēstu-
res krājumā. Lai noklausīto stāstītās atmiņas, 
jāizpilda lietotāja pieteikums un jāsazinās ar 
krājuma pārraudzi Māru Zirnīti <mara.zirni-

te@gmail.com>. Šādā ceļā Ainas Poilovas 
pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados 
stāstītās atmiņas sameklēja Kļaviņu dzimtas 
pēcteči. 

Šā gada 28. maijā pieminam izcilu personī-
bu un mutvārdu vēstures pētījuma pamatli-
cēju Latvijā Augustu Miltu (1928-2008) viņa 
deviņdesmitajā dzimšanas dienā. Filozofs, 
ētikas pasniedzējs, daudzu zinātnisku, po-
pulārzinātnisku un mācību grāmatu autors, 
profesors Augusts Milts pieteica vērtību kri-
tēriju arī mutvārdu vēstures pētījumā. Cilvē-
ciskā līmenī viņš bija vienkāršs, gaišs un ap-
brīnojami inteliģents cilvēks, kas savas idejas 
ne vien teorētiski pamatoja, bet arī īsteno-
ja dzīvē. Arī es esmu to daudzo skaitā, kam 
bijusi laime būt gan par viņa studenti, gan 
kādu laiku darboties kā kolēģei mutvārdu 
vēstures pētījumā. Nav pārsteigums, ka šajā 
monogrāfijā vairākos rakstos atrodu gan tie-
šas, gan netiešas atsauces uz Augusta Milta 
garīgo mantojumu. 

Ginta Elksne

Ginta Elksne ir mutvārdu vēstures pētniece 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūtā. Humanitāro zinātņu maģistra grāds 
Orientālistikas specialitātes Sinoloģijas 
apakšnozarē, aizstāvēts Latvijas Universitātē 
(2017); maģistra grāds socioloģijā par Rīgas 
Stradiņa universitātē aizstāvētu promocijas 
darbu „Denacionalizēta māja Rīgā: iedzīvotāju 
biogrāfisko interviju analīze sociālo pārmaiņu 
kontekstā” (2007); Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātē bakalaura grāds 
filozofijā par pētījumu „Brīvība kā vērtība 
dzīvesstāstos” (1997). Pētnieciskās intereses: 
mutvārdu vēsture, dzīvesstāsti; kultūras 
identitāte; migrācija.

E-pasts: <ginta.elksne2@gmail.com> 
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TIECOTIES PĒC 
LIELUMA ELPAS
Rita Rotkale, Agra Straupeniece, ES, 
Eduarda Smiļģa dzīves ceļš, apg. „Vesta-
LK” sērija „Laika grāmata”, 2017.g., 200 
lpp.

Gadu gaitā Rīgas Dailes teātra dibinātājam 
un šīs mākslas iestādes īpatnējās sejas izvei-
dotājam Eduardam Smiļģim (1886-1966) 
veltītas vairākas grāmatas un neskaitāmas 
apceres periodikā. Tagad tām pievienojas 
divu Latvijas Teātra muzeja darbinieču kop-
darbs, kas, kā grāmatas ievadā paskaidrots, 
cenšas izsekot svarīgākajiem notikumiem 
meistara „dzīves ceļā”.

Grāmatas nosaukumam Rotkale un Straupe-
niece izvēlējušās Smiļģa paraksta tradīciju – 

„drukātie burti ES gan kā iniciāļi, gan savas 
patības uzsvērums” (92. lp.). Zīmīgā kārtā, 
tas sasaucas ar Smiļģa skolnieka un Dailes 
teātra aktiera Reiņa Birzgaļa atmiņām: kad 
pirmoreiz tiekoties jauneklis godbijīgi uzru-
nā meistaru kā Smiļģa kungu, viņš saņem 
strupu atbildi – „Esmu Smiļģis, pats savs 
kungs.”1 Rotkales un Straupenieces grāma-
ta tad nu sagādā lasītājam iespēju pārlieci-
nāties, cik sūri un neatlaidīgi Smiļģis cīnījies, 
lai par spīti kariem, režīmu maiņām un ne-
skaitāmām citām grūtībām šo ES saglabātu.

Lai paveiktu iecerēto uzdevumu, autores de-
vušās gan uz Smiļģa tēva dzimto pusi leiš-
malē, gan uz mātes izcelsmes vietu Sātiņu 
pagastā Kurzemē. Viņas ceļojušas pat uz Pē-
terpili un Arhangeļsku, lai pētītu Smiļģa gai-
tas 1. Pasaules kara laikā Krievijā. Ne ma-
zums laika pavadīts, meklējoties dažādos se-
nos dokumentos – baznīcu grāmatās, darba 
apliecībās, adrešu sarakstos, u.t.t. Lieki teikt, 
ka aprakstītie piedzīvojumi brīžam atgādina 
intriģējošu detektīvstāstu. Vēlākā laika ma-
teriāli ir vieglāk pieejami un palīdz autorēm 
izgaismot Smiļģa darbību un pārdzīvojumus 
gan Latvijas brīvvalsts posmā, gan okupāci-
ju gados.

Smiļģa saistības ar teātri sākas jau divdesmit 
gadu vecumā. Līdzdalībai vairākos amatieru 
pasākumos seko lomas tā laika populārajā 
1 Reinis Birzgalis, Šoreiz – bez grima, apg. Grāmatu 
Draugs, 1981. g., 71. lp.

„Apollo” teātrī. Tad 1912. gadā Smiļģi anga-
žē Jaunais Rīgas teātris, kur topošajam aktie-
rim paveras iespēja izpaust savu brāzmaino 
temperamentu, tēlojot galvenās lomas Rai-
ņa lugu Uguns un nakts, Indulis un Ārija un 
Pūt, vējiņi! leģendārajos iestudējumos.

Pasaules karš diemžēl pārtrauc teātra darbī-
bu. Smiļģis kopā ar citiem aktieriem nonāk 
Pēterpilī, kur drīz vien ar vietējās Latviešu 
biedrības atbalstu top Jaunais Pēterpils Lat-
viešu teātris. Te Smiļģis aktīvi rosās ne tikai 
uz skatuves, bet arī teātra direkcijā.

Šai laikā krievu teātra pasaulē strāvo jau-
nas vēsmas. Blakus daudzinātā K. Staņislav-
ska reālpsiholoģiskajiem iestudējumiem, kas 
cenšas rūpīgi atspoguļot „dzīves patiesību”, 
ir iespējams iepazīties ar V. Meierholda, A. 
Tairova un J. Vahtangova meklējumiem pēc 
svaigiem, atšķirīgiem izteiksmes līdzekļiem 
skatuves mākslā. To mērķis – ar stilizāciju, 
uzsvērtu ārējo formu, pat ar itāļu dellartiskā 
teātra spēles principu pārkausēšanu radīt iz-
rādi, kas mudina skatītāju teātrī aizmirst dzī-
ves īstenību.

Viss redzētais Smiļģi tik ļoti ietekmē un sa-
valdzina, ka viņš nolemj arī latviešu teātrī 
ienest pārmaiņas. Viņam piebiedrojas Jānis 
Muncis, kurš Pēterpilī apgūst teātra zinības 
Meierholda vadītajos kursos.
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1920. gada pavasarī Smiļģis atgriežas Latvi-
jā, un tā paša gada 19. novembrī durvis ver 
Dailes teātris ar Induļa un Ārijas iestudējumu 
Smiļģa režijā. Kaut teātris darbojas jaundi-
binātā Raiņa kluba paspārnē, jau no pirma-
jām dienām sākas cīņa ar materiālo līdzekļu 
trūkumu. Rainis savā dienas grāmatā sūdzas, 
ka pirmizrādes laikā, sēdot neapkurinātajā 
skatītāju zālē, gandrīz nosalis (61. lp.). Taču 
stāvoklis pamazam uzlabojas, jo neparastie 
uzvedumi skatītājiem patīk. 

Par spīti finansiālām grūtībām, Smiļģis tur-
pina savu ieceri veidot t.s. „sintētisko teāt-
ri”, kur aktieru spēle, skatuves ietērps, mūzi-
ka, deja, gaismu un skaņu efekti kopīgi rada 
krāšņu inscenējumu, lai izceltu lugas galve-
no ideju. Turklāt – inscenējumam jāizstrāvo 

„lieluma elpa” un jāpaceļ skatītājs pāri sīkajai, 
pelēkajai ikdienai. 

Šais centienos Smiļģi atbalsta spējīgi un at-
saucīgi palīgi – skatuves gleznotāji Jānis 
Muncis, vēlāk Otto Skulme, gaismu meis-
tars Fricis Lepnis, mūzikas konsultants Bur-
hards Sosārs un kustību konsultante Felicita 
Ertnere, kura strādā arī kā režisora palīdze. 
Jāpriecājas, ka izgaismojot viņu sniegumus, 
grāmatas autores veltījušas pelnītu uzma-
nību padomju laika izdevumos noklusēta-
jam Jānim Muncim. Kaut pēc pirmajām se-
šām sezonām Muncis teātri atstāj, viņa ide-
jas neapšaubāmi ietekmē Smiļģa mākslinie-
ciskās personības izaugšanu. Turklāt, Parīzes 
1925. gada Pasaules Dekoratīvās un indus-
triālās mākslas izstādē skatāmie dekorāciju 
maketi sagādā starptautisku atzinību ne ti-
kai Muncim, bet arī Smiļģim un visai Dailes 
teātra saimei. 

Savdabīgas attiecības Smiļģim veidojas ar 
Raini, kurš baidās, ka vērienīgs inscenējums 
apēnos autora domu. Tomēr „Spēlēju, dan-
coju” iestudējums 1926. gadā Raini apmie-
rina, un viņš atzīst, ka luga labi „pacelta lie-
lumā, nav mazs notikums ģimenē” (90. lp.).

Lieluma alkas mudina Smiļģi pievērsties ne 
tikai mūsu Rainim, Aspazijai, Blaumanim un 
Brigaderei, bet arī Rietumeiropas klasiķiem. 
Repertuārā ienāk Šekspīrs, Šillers, Ibsens, 
Moljērs, Bomaršē, Igo, Goldoni, Šeridans, 
Aristofans, Meterlinks, Hauptmanis, Lāgerle-
fa, Strindbergs un vēl daudzi citi.

Ar katru sezonu aug teātra māksliniecis-
kais līmenis un populāritāte tā cienītāju rin-
dās. Diemžēl aug arī finansiālās problēmas, 
jo plašie inscenējumi prasa daudz līdzekļu. 
Kādu brīdi bankrota draudus palīdz novērst 
t.s. „kases gabals” – A. Vilnera un H. Reiher-
ta dziesmu spēle Trejmeitiņas, kas piedzīvo 
pāri par 250 izpārdotas izrādes. Tad negai-
dītu atrisinājumu dod 15. maija apvērsums, 
pēc kura teātris sāk saņemt valsts pabalstu. 
Turklāt, Smiļģa trīsdesmit darba gadu atcerē 
valsts sedz viņa 23,000 latu lielo parādu, kas, 
domājams, radies sakarā ar inscenējumu iz-
devumiem. Varbūt te savi nopelni ir Ulma-
ņa „galma dzejniekam”, Smiļģa tuvam drau-
gam un gara radiniekam Edvartam Virzam, 
kurš arī cenšas saviem darbiem piešķirt lie-
luma elpu.

Stabila materiālā bāze ļauj Smiļģim nodoties 
jauniem meklējumiem. Īpašu ievērību gūst 
Gētes lugas Fausts inscenējums, kurā Fausts 
un Mefistofelis tiek rādīts it kā vienas perso-
nības divas puses. Ar novatorisku pieeju ie-
studēta arī Blaumaņa reālpsiholoģiskā traģē-
dija Pazudušais dēls. To atzīst erudītā teāt-
ra mākslas vērtētāja Paula Jēgere-Freimane: 

„...tagadējais reālisms Smiļģa inscenējumos 
ir stilizēts reālisms, un viņa psiholoģija ir kā-
pināta psiholoģija, tātad – arī tagad viņš ne-
dod dzīves īstenību, bet mākslas patiesību, 
kā to no pat sākuma deklarēja” (116. lp.). 
Liekas, ka Smiļģis savā daiļradē ir sasniedzis 
pilnbriedumu, kad pienāk liktenīgais 1940. 
gada jūnijs.

Baigā gada norises grāmatā aprakstītas sa-
mērā skopi. Autores gan pakavējas pie kra-
sajām pārmaiņām teātra personālā un pie 
uzspiestā padomju repertuāra, bet nepie-
min režīma jaunieceltā direktora Leonīda 
Leimaņa centienus pārveidot Dailes teātra 
seju saskaņā ar Smiļģim tik svešā sociālistis-
kā reālisma principiem.2 

Vācu okupācijas laiks sniedz mazu atelpu, 
taču vēljoprojām teātra darbs rit varas ies-
tāžu pārraudzībā. Top spoži inscenējumi – Fr. 
Šillera Marija Stjuarte un Fiesko sazvērestī-
ba Dženovā, kā arī M. Zīverta Minhauzena 
precības un Vara. Sākas darbs pie Uguns 
un nakts iestudējuma, ko pārtrauc cenzūra. 
Skaidrības labad, jāaprāda, ka Zīverta lugu 
2 Viktors Hausmanis, Literātūra un Māksla Latvijā, 2000. 
31.VIII. 
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Āksts un Trakais Juris, G. Hauptmaņa Nogri-
mušais zvans, Goldoni Jocīgs gadījums un 
Dž. B. Šova Pigmalions iestudējumi nav pa-
veikti šai laika posmā (127. lp.), bet gan trīs-
desmito gadu otrā pusē.3 

Pēc Otrā pasaules kara beigām Smiļģis un 
viņa teātris, tāpat kā visa latviešu tauta, no-
nāk „starp papēdi un zemi.” Kā jau zināms, 
padomju iekārtā teātris nav brīvas mākslas 
iestāde, bet gan „ierocis internacionālajā 
cīņā par komūnismu”. Aktieriem jāierodas 
polītiskās audzināšanas stundās; režisoram 
jāsaņem valdības apstiprinājums repertu-
āra izvēlē. Sagatavoto izrādi vispirms jāpie-
ņem īpašai komisijai, pirms to drīkst nodot 
atklātībai. Smiļģis pat tiek pazemots ar pra-
sību ierasties Maskavā, lai tur mācītos „īsto” 
skatuves mākslu. Šo rēgaino laikmetu, kad 
Smiļģim jācīnās ar absurdām pavēlēm, bez-
jēdzīgiem aizliegumiem, nepamatotām sū-
dzībām un slepenām apsūdzībām, autorēm 
izdevies atainot visā tā baismīgumā.

Kaut skatuvi tagad iekarojuši padomju va-
roņi, Smiļģim pa laikam tomēr laimējas iz-
vairīties no režīma žņaugiem. Viņš pabeidz 
vācu laikā iesākto Uguns un nakts iestudēju-
mu un iedzīvina A. Upīša lugu Spartaks, pie-
šķirot tai „varenu skanējumu un inscenējot 
to lielos, monumentālos vilcienos” (145. lp.). 
Piecdesmitajos gados Smiļģim vēl izdodas ar 
sev raksturīgo stilu un nu jau ar jaunu aktie-
ru paaudzi inscenēt Šēkspīra Hamletu un Ro-
meo un Džuljetu, Zīverta Minhauzena precī-
bas un Raiņa Spēlēju dancoju. Raiņa lugas 
noslēgumā skan vārdi: „Saulē celsim jauno 
Latvi!” Smiļģis liek tos atkārtot divas reizes 
(178. lp.).

Atgriežoties pie Smiļģa personīgās dzīves 
ceļa, jāpiemin, ka gadu tecējumā to krus-
tojušas vairākas sievietes. Ar Rīgas Nacionā-
lā teātra suflieri Bertu Āboliņu Smiļģi saista 
jaunības mīlestība, kas ilgst vai visu mūžu, 
kaut oficiālā laulība pastāv tikai apmēram 
pusotru gadu. Tuvi sakari kādā laika pos-
mā veidojas ar aktrisi Liliju Štengeli, ar kuru 
kopā pat iecerēts celt namu Mežaparkā. Ir 
arī citas, mazāk nopietnas „aizraušanās” 
līdz beidzot sešdesmit gadu vecumā Smiļ-
ģis apprecas otreiz ar jauniņo Zigrīdu Kalni-
ņu. Kaut visas šīs attiecības vajadzīgā brīdī 

3 Evita Sniedze, Latviešu teātra hronika, apg. Zinātne, 
2006, 172.-180. lpp.

sniedz emocionālu atbalstu – uzmundrināju-
mu, mierinājumu, aizmiršanos, u.t.t., nelie-
kas, ka tās jebkad kalpojušas kā iedvesmas 
avots. Citiem vārdiem, Smiļģa „mūza” ir un 
paliek viņa paša ES.

Smiļģim ir četri bērni – divi no pirmās un divi 
no otrās laulības, taču tie saņem tikai daļu 
no tēva uzmanības. Īsti lolotais, karsti mīlē-
tais bērns ir Dailes teātris, tādēļ tā zaudēju-
mu Smiļģis jo sāpīgi pārdzīvo. 1964. gada 
vasarā viņš saņem valdības pavēli doties 
pensijā. Pēc nepilniem diviem gadiem Smiļ-
ģis mirst. – „Ir beidzies ne tikai viena cilvēka 
mūžs, bet noslēdzies vesels laikmets Dailes 
teātra gaitā un visā latviešu teātra vēsturē,” 
raksta grāmatas autores (198. lp.). Šo atzi-
ņu gribas papildināt ar piezīmi, ka pēc Smiļ-
ģa aiziešanas pazūd Dailes teātra tik īpatnē-
jā seja.

Apstrādājot plašo vielu, autores izmantoju-
šas daždažādus informācijas avotus. Ir no-
rādes uz grāmatām un periodiskiem izdevu-
miem, taču vairums norāžu min tikai inven-
tāra numurus valsts archīvu un muzeju, īpaši 
Rakstniecības un mūzikas muzeja, krātuvēs. 
Tas būtu pieņemams gadījumos, kad izman-
totas vēstules, izrāžu programmas, oficiāli 
dokumenti vai tamlīdzīgas laikmeta liecības. 
Bet, ja, piem., citēta Smiļģa runa (103. lp.), 
būtu vēlams paskaidrojums, kā tā nonākusi 
krātuvē. Vai tā publicēta? Kad un kur? Dažas 
norādes ir krievu valodā, tātad ne visiem ie-
interesētajiem lasītājiem tās būs saprotamas.

Grāmatas tekstu, kurā zinātniski secinājumi 
mijas ar autoru personīgajiem uzskatiem un 
spriedumiem, kā arī ar t.s. „aizkulišu” apce-
rēm, bagātina retu un vēsturiski nozīmīgu 
fotoattēlu klāsts.

Izcilu māksliniecisko apdari grāmatai devusi 
Daiga Brinkmane. Tiešām grezns izdevums! 
Gribas apgalvot, ka Smiļģa ES par to prie-
cātos.

Rasma Birzgale

Rasmas Birzgales kontā ir daudz rakstu periodikā, 
ieskaitot JG, par teātri trimdā un recenzijas par 
latviešu teātra vēsturei veltītiem publicējumiem. 
Sakārtojusi/rediģējusi rakstu krājumu Mārtiņa 
Zīverta pasaule (1974). Plaša apcere par latviešu 
teātri Vitauta Sīmaņa rediģētajā grāmatā Latvia 
(1984). Rasmas „Ļoti personīgi atmiņu mirkļi par 
Mārtiņu Zīvertu” –  JG238(2004):28-30.
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Dailes teātra 1938.-39. gada sezonas uzvedumā Rudolfa Blaumaņa lugā Ugunī, no kr. Edgars: Eduards 
Smiļģis, Pavārs: Reinis Birzgalis, Vīskrelis: Edgars Zīle, Sutka: Augusts Mitrevics

VĒL PAR ES. EDUARDA 
SMIĻĢA DZĪVES CEĻŠ  
Relatīvi nesen ceļu pie lasītājiem, īpaši jau 
tiem, kurus interesē latviešu teātris un mūsu 
ievērojamo skatuves mākslinieku dzīvesstās-
ti, sākusi kāda grāmata ar ļoti izsmalcinātu, 
pat greznu noformējumu. Sākot šo neparas-
to izdevumu lasīt, iespējams pārliecināties, 
ka tā ir uzmanības vērta ne tikai noformēju-
ma ziņā, ko ikviens potenciālais lasītājs no-
vērtēs vispirms, bet tikpat veiksmīgi arī sa-
rakstīta, proti, labskanīgā, tīrā un bagātīgā 
latviešu valodā. Runa ir par apgāda „Vesta 
LK” izdoto monogrāfiju, kas veltīta latviešu 
teātra leģendai, talantīgajam režisoram un 
Dailes teātra dibinātājam Eduardam Smiļ-
ģim. Darba autores ir ilggadējas Eduarda 
Smiļģa Teātra muzeja darbinieces Rita Rotka-
le un Agra Straupeniece, kuras minētās per-
sonības izpētei veltījušas lielāko sava mūža 
daļu. Līdz ar to, salīdzinot ar iepriekš izdota-
jām E. Smiļģa biogrāfijām, šis darbs noteikti 
pelnījis īpašu ievērību, turklāt ir uzskatāms 
par fundamentālu pētījumu. 

Bieži gadās tā, ka par slaveniem cilvēkiem, 
sevišķi jau gadījumos, kad pats „vaininieks” 

ir miris un viņam ko pajautāt vairs nav ie-
spējams, klejo dažādas leģendas un nostās-
ti, līdz kādā brīdī vairs nav iespējams nodalīt, 
kur beidzas patiesība vai vismaz tās atblāz-
ma un sākas visīstākā fantāzija. Tā ir noticis 
ar E. Smiļģa dzīvesstāstu un daiļradi. Izrādās, 
viņa biogrāfijā atrodams liels daudzums ar 
leģendām „apvītu” epizožu, kam ar realitā-
ti nav pat ne vismazākās saistības. Tas attie-
cināms ne tikai uz Dailes teātra dibinātāja 
dzīves svarīgākajiem faktiem, bet arī uz ma-
ziem, šķietami nebūtiskiem notikumiem kā, 
piemēram, fotografēšanās pie Gunāra Bin-
des 1965. gada vasarā, kad tapa mums vi-
siem labi zināmais E. Smiļģa por trets, kas 
gadu desmitiem grezno teātra ēkas Lāčplēša 
ielā, Rīgā, ugunsmūri (tagad – Jauno Rīgas 
teātri). Ja jau pat it kā mazsvarīgs notikums 
bijis par iemeslu varenam fantāzijas lidoju-
mam, kā tad īsti ir ar daudz nozīmīgākiem 
dzīves un daiļrades faktiem? Tieši šādu mēr-
ķi abas autores, sākot darbu pie grāmatas, 
sev izvirzījušas. Noskaidrot, kā bijis patiesī-
bā. Viņu pārliecība, kas vienlaikus ir kļuvusi 
arī par darba uzdevumu, izteikta izdevuma 
priekšvārdā: „Ja mēs gribam Eduardam 
Smiļģim piešķirt pelnīto vietu pasaules mo-
dernā teātra veidotāju vidū, mums jāizrokas 
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līdz saknēm. Iesākumam noderētu faktos 
balstīts viņa dzīvesstāsts” (7. lpp.). 

Patiesības noskaidrošana, vismaz attiecībā 
uz E. Smiļģi, izrādījies ārkārtīgi grūti sasnie-
dzams mērķis, kas monogrāfijas tapšanas 
gaitā tās autorēm vairākkārt licis pārvērsties 
gandrīz vai par izmeklētājām un šķetināt ie-
priekš maz zināmus vai nezināmus režisora 
dzīves faktus, cenšoties noskaidrot reālo si-
tuāciju vai vismaz atrast loģisku, pamatotu 
versiju, kā būtu varējis notikt vienā vai otrā 
gadījumā. R. Rotkale un A. Straupeniece at-
zīst, ka „reizēm kļūmīgas var būt pat notiku-
mu aculiecinieku atmiņas, ka uzticēties daž-
kārt nevar pat ierakstam baznīcas grāmatā 
vai apzīmogotam un parakstītam dokumen-
tam. Jāpieklusina arī pašu vēlme savus atzi-
numus balstīt kādā atsevišķā spilgtā arhīva 
liecībā. Jārok dziļāk un dziļāk, jāiet cauri pēc 
iespējas lielākam liecību klāstam, jāmeklē 
konteksti” (7. lpp.). Tas nozīmē ne tikai stun-
dām vai pat dienām ilgu darbu ar arhīvu ma-
teriāliem un liecinieku liecībām, to atšifrēša-
nu, bet arī vairākkārtējus komandējumus uz 
nereti diezgan attālām valstīm, piemēram, 
Krieviju, bet ne tikai. Tās pilsēta Arhangeļska 
saistīta ar kādu mīklainu lappusi E. Smiļģa 
dzīvesstāstā, par ko citi izcilā aktiera un reži-
sora biogrāfi klusējuši kā partizāni. 

Lasīšanas procesā ļoti simpatizēja abu au-
toru spēja, vēstījot par dažādām E. Smiļģa 
privātās dzīves peripetijām, nekļūt līdzīgām 
dzeltenās preses rakstu sacerētājām, bet 
gan prast šīs lietas pavēstīt ļoti korekti, ie-
turēti. Ikvienu lielu garu plosa kaislības, un 
Dailes teātra dibinātājs nebija izņēmums, 
taču vai tas tiešām ir vienīgais, kas varētu 
saistīt mūsdienu lasītāju? Protams – nē, jo ir 
vēl daudz kā cita, plašākajai sabiedrībai ne-
zināma par šo izcilo personību un viņa „gara 
bērnu”. Nereti E. Smiļģa biogrāfija un teātra 
vēsture cieši savijušās vienā, nedalāmā stās-
tā. Uz to norādījušas R. Rotkale un A. Strau-
peniece: „Kaut arī mūsu interese vairāk sais-
tīta ar Eduarda Smiļģa personību, tomēr nav 
iespējams šķirt Dailes teātri no tā pamatlicē-
ja” (67. lpp.). 

Vairākas reizes grāmata pārtapusi gandrīz 
vai ceļvedī par Rīgu – skaisto pilsētu ar ei-
ropiskajiem vaibstiem, ko vēl nebija izpostī-
jis pasaules karš un tam sekojošā padomju 
okupācija. Lasot par Pārdaugavu, ir pat grūti 

noticēt, ka tā kādreiz bijusi pavisam citāda, 
kardināli atšķirīga no mūsdienām. Āgenskal-
nam, protams, ierādīta īpaša vieta – tā ir vie-
na no romantiskākajām galvaspilsētas apkai-
mēm, kur savulaik celta Smiļģa māja, bet ta-
gad atrodas Teātra muzejs. 

Liela nozīme ir monogrāfijā ievietotajiem at-
tēliem – ne tikai senām fotogrāfijām, kas at-
tēlo kādu nozīmīgu E. Smiļģa dzīves notiku-
mu, viņam svarīgus cilvēkus vai lomas uz te-
ātru skatuvēm, bet arī dažādiem dokumen-
tiem, tai skaitā pavēlei par režisora atlaišanu 
no paša dibinātā teātra.

Ņemot vērā, ka latvieši ir tauta, kas ļoti mīl 
teātra mākslu, paredzams, ka šim izdevu-
mam lasītāju netrūks, un labi vien ir – ka tā!  

 

Lāsma Gaitniece

Lāsma Gaitniece ir JG redakcijas kolēģe.

PIECI REIZ 
DIVPADSMIT  
JEB ĪSTA LATVIEŠA 
LAIMES FORMULA
Dace Rukšāne, Latviskais laimes kods. 
Zvaigzne ABC, 237 lpp.
Gads, kurā atzīmējam Latvijas simtgadi, licis 
sarosīties daudziem radošo nozaru pārstāv-
jiem. Par godu lielajam notikumam ir tapu-
šas un top jaunas filmas un pat seriāli, kā arī 
tiek radīti un izdoti literārie darbi. Viens no 
tiem ir rakstnieces Daces Rukšānes jaunākā 
grāmata, kas ceļu pie lasītājiem sāka pērnā 
gada nogalē un kam dots zīmīgs nosaukums 

– „Latviskais laimes kods”. Jautāsit, kas tas 
tāds? Paredzot, ka šāds jautājums tiešām 
varētu rasties, autore izdevuma priekšvārdā 
sniegusi īsu un konkrētu atbildi: „Tuvojoties 
Latvijas simtgadei, man šķita interesanti pa-
domāt, kur smeļamies laimi.” (6. lpp.).
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Kaut arī realitātē nekāda laimes koda nav, D. 
Rukšānei samērā veiksmīgi izdevies atrast un 
aprakstīt kopumā sešdesmit dažādus latvie-
ša dzīves mirkļus, kas ne tikai raksturo mūsu 
nāciju, bet vismaz kādu daļu latviešu varētu 
padarīt arī laimīgākus. Kaut vien uz brīdi, tas 
vairs nav tik svarīgi… Autore šos sešdesmit 
dzīves mirkļus vienmērīgi sadalījusi uz div-
padsmit gada mēnešiem, katrā mēnesī pie-
dāvājot pa pieciem, kas labi atbilst konkrēta-
jam laikam. Lieti piebilst, ka gandrīz neviens 
no grāmatā ieteiktajiem notikumiem, lietām, 
apstākļiem neprasīs nedz lielu iepriekšēju sa-
gatavošanos (izņemot vienīgi šaha spēlēša-
nu un burāšanu), nedz prāvus ieguldījumus; 
gluži pretēji – tie viegli izmantojami un iz-
baudāmi ikvienam cilvēkam. Ieteikumu mēr-
ķis, protams, ir gūt patīkamas emocijas un 
kļūt apmierinātākam ar dzīvi. Vērtējot šādā 
aspektā, izdevums var atgādināt pozitīvās 
domāšanas rokasgrāmatu, ietiekdamies psi-
holoģijas vai pat psihoterapijas jomā. Katrā 
ziņā, minēto grāmatu nevar ievietot daiļlite-
ratūras darbu kategorijā.

Iepriecina ne tikai rakstnieces piedāvātās 
idejas, ar kā palīdzību varot iegūt t.s. laimes 
hormonu, bet arī viņas raitā un bagātīgā lat-
viešu valoda, izņemot vārdus „superīgi” un 

„forši”, ko autore lieto samērā bieži. Brīžiem 
D. Rukšāne ar valodu pat spēlējas, radot 
jaunus, neparastus vārdus, piemēram, „uz-
makramēt”, „ņudzināšanās”, „kajakošana”, 

„tondzelīte”, „parkūrs” un citus. Minēto ie-
meslu dēļ tekstu lasīt ir viegli, grāmata pie-
veicama, augstākais, pāris vakaros. 

Par izdevuma „Latviskais laimes kods” pie-
vienoto vērtību katram lasītājam būs savs 
viedoklis, jo ikviens izvēlas saklausīt (šajā ga-
dījumā – izlasīt) to, kas pašam šķiet vissva-
rīgākais. Kādu neatstās vienaldzīgu rakst-

nieces paustās atziņas par dzīvē novēroto. 
Iespējams, to var dēvēt par sirds gudrību, 
piemēram, „šāviens nekad nav galvenais – 
daudz svarīgāks ir ceļš, kā līdz tam nonākt” 
(21. lpp.) vai „nepieciešama liela pašapziņa, 
lai saģērbtos tautastērpam līdzīgās drēbēs, 
jo nav īsti, kur ar to iet, un nav arī pārlie-
cības, ka esi pareizi saģērbies, neesi sajau-
cis gadsimtus un pagastus” (38. lpp.). Citu 
piesaistīs it kā vispārzināmi, taču tādēļ ne 
mazāk interesanti fakti par Latvijas ģeogrā-
fiju, ko autore, šķiet, atlasījusi ar īpašu rū-
pību. Vai zinājāt, ka dzīvojam valstī ar 494 
kilometru garu pludmales līniju, ka Latvi-
jā plūst 12  000 upju, 3000 lielāku un ma-
zāku ezeru un ka šai mazajā zemes nostū-
rī ļaudis var apmeklēt veselus 42 dabas par-
kus? Vēl Latvija (vismaz pašlaik) var lepoties 
ar vairāk nekā 1700 bibliotēkām, no kurām 
aptuveni puse ir publiskas, bet pārējās – sko-
lām piesaistītās, kā arī ar statistiku, ka 4000 
iedzīvotāju nodarbojas ar hokeju, savukārt 
pagājušā gadsimta 30. gados Rīgā velosipē-
du skaits pieaudzis straujāk nekā iedzīvotāju 
skaits. Piebilstams, ka ne mazāk intriģējoši ir 
autores atlasītie vēstures fakti. Izrādās, her-
coga Jēkaba Ketlera laikos Latvijas valsts te-
ritorijā nebija mežu un aviācijas vēsture sā-
kusies jau 17. gadsimtā, kad Priekules kalējs 
Zviedris-Johansons uzbūvēja pirmo lidaparā-
tu. Vai tu, lasītāj, to zināji?

Recenzijas noslēgumā mazliet arī par lietām, 
kas saistībā ar grāmatu nav tik labi izdevu-
šās. Pilnīgi lieka šķita autores ideja tekstā 
iekļaut ēdienu receptes (to gan ir visai ne-
daudz, turklāt rasols, kaut arī Latvijā iecie-
nīts, nav mūsu nacionālās virtuves meistar-
stiķis). Pamanīju arī vienu neprecizitāti, pro-
ti, Mirušo piemiņas diena tiek atzīmēta no-
vembra otrajā pusē vai beigās, nevis mēneša 
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VALODAS DABA UN 
ČOMSKA LABIRINTS
Džīna Aičisone, Runātspējīgais 
zīdītājdzīvnieks. Ievads psiholingvistikā. 

– Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015. 
– 328 lpp. No angļu valodas tulkojusi 
profesore Ina Druviete. Zinātniskais 
redaktors – Dr. habil. med. Māris Baltiņš.

Vai zināt, kas ir iedzimtā valodspēja un va-
lodas instinkts? Un lielais automātiskais gra-
matizators? Ja tas interesē, noteikti iesa-
kāms izlasīt Oksfordas Universitātes emeritē-
tās lingvistikas profesores Džīnas Aičisones 
[Jean Aitchison] grāmatu ar mazliet mulsi-
nošu nosaukumu – Runātspējīgais zīdītāj-
dzīvnieks (The Articulate Mammal). Kaut arī 
izdevums latviešu valodā klajā laists 2015. 
gadā, šis fundamentālais darbs psiholingvis-
tikā šīs recenzijas autori ir tik spēcīgi ietek-
mējis – jā, pat aizrāvis, ka radās vēlēšanās 
par to pastāstīt, kaut arī ir jau 2018. gads. 
Kāpēc? Tas ir izdevums, kurā paustās atziņas 
noderēs ikvienam, kuru interesē valoda, tās 
mācīšana un mācīšanās. Izdevuma autore 
priekšvārdā atzīst: „Grāmata Runātspējīgais 
zīdītājdzīvnieks ir rakstīta [..] tiem, kas grib 
saprast, kāpēc mēs runājam, kā mēs apgūs-

tam valodu un kas notiek mūsu prātā, kad 
producējam vai uztveram runu” (13. lpp.). 

Absolūti lielākajai daļai ļaužu ir gandrīz vai 
iedzimts visam meklēt izskaidrojumu, tai 
skaitā arī homo sapiens spējai komunicēt, 
lietot valodu. Ikvienam labi zināms, ka valo-
das ir hierarhiski strukturētas – „dažādi vār-
di var ietvert vienu un to pašu nozīmi” (155. 
lpp.), taču vēl joprojām nav īsti skaidrs, tieši 
kā bērni tik veiksmīgi spēj apgūt valodu. Tai 
pat laikā pētījumu par valodas apguvi agrī-
nās bērna attīstības stadijās netrūkst. „Daži 
pat apgalvojuši, ka, tieši tāpat kā bērniem 
piemīt iedzimts valodas apguves mehā-
nisms, mātēm piemīt iedzimts valodas mācī-
šanas mehānisms!” (170. lpp.). Par šādu ap-
galvojumu mūsdienu lasītājs visgudri pasmī-
nēs, kaut gan nav noliedzams, ka iedzimtī-
bas elements valodas apguvē pastāv. Bērni 
valodu apgūst neapzināti. To vairākkārt at-
gādina arī autore, kā arī tematam, kā bērni 
izsecina gramatikas likumus no datu kopu-
ma, kas viņiem ir pieejams, grāmatā veltīta 
atsevišķa nodaļa. 

Lasot grāmatu, iespējams, urdīs jautājumi: 
„Vai cilvēki apgūst valodu tāpēc, ka viņi pie-

sākumā (220. lpp.). Mazliet kaitināja D. Ruk-
šānes piebildes, īpaši grāmatas otrajā daļā, 
par to, ka pilnīgi visos aprakstītajos notiku-
mos (vienalga, medībās, dažādās fiziskajās 
aktivitātēs, tai skaitā sarežģītos sporta vei-
dos, lidošanā ar gaisa balonu vai Dziesmu 
svētku noslēguma koncertā) viņa pati bijusi 
klāt, turklāt it visur savas spējas nodemons-
trējusi visaugstākajā līmenī.  

Iepriecina izdevuma profesionālais un gau-
mīgais noformējums. Tas sakāms par grāma-
tā iekļautajiem fotoattēliem, pārsvarā Latvi-
jas dabas ainavām, kas tās vērtību tikai pa-
lielina.

Lāsma Gaitniece
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dzimuši ar īpašām lingvistiskām spējām? Vai 
varbūt viņi spēj apgūt valodu, jo ir augsti in-
telektuāli dzīvnieki, kas prasmīgi risina da-
žādas problēmas?” (20. lpp.), „Vai mēs bio-
loģiski esam vienīgie „runājošie zīdītājdzīv-
nieki”?” (43. lpp.). Iespējams, pēdējais no 
šiem jautājumiem liks pasmaidīt, taču Dž. 
Aičisone atgādina, ka vēl aizvien nav iespē-
jams apgalvot, vai dzīvnieku komunikācijai 
semantiskums piemīt vai nepiemīt. Jāatzīst, 
ka visinteresantākās lapaspuses darbā veltī-
tas mēģinājumiem dzīvniekiem iemācīt ru-
nāt. Uzmanības centrā ir šimpanzes Gua, 
Vikija, Vašū un Sāra, kas pēc ilgstošas trenē-
šanās spēja izteikt jeb atdarināt vairākus vār-
dus. Pērtiķu prasme „runāt” atbilst zīmju va-
lodai: vārdus apzīmējot ar zīmēm un iztiekot 
bez noteiktas valodas struktūras. Protams, 
šie mēģinājumi bija lemti neveiksmei; ie-
spējams, eksperimentatori tolaik vēl nezi-
nāja, ka „šimpanzes tīri fizioloģiski nespēj 
izrunāt cilvēku valodas skaņas” (55. lpp.). 
Turklāt neviena cita suga, izņemot cilvēku, 
nespēj saprast valodas sistēmisko dabu, kā 
arī mūsu smadzenes vizuāli atšķiras no citu 
zīdītāju smadzenēm. 

Lingvists, kura darbībai Dž. Aičisone pievēr-
susies padziļināti, ir Noams Čomskis un viņa 
hipotēžu, no kā daudzas izrādījās maldino-
šas, turpmākā attīstība. Ievērojamais zināt-
nieks daudzos no saviem darbiem pievēr-
sās jautājumam par valodas dabu, īpaši uz-
sverot faktu, ka valodā tiek izmantotas no 
struktūras atkarīgas operācijas un ka iztei-
kumu producēšana nav tikai secīgu vārdu 
savirknējums. Tas nozīmē, ka ikvienā teiku-
mā ir nemanāma internalizēta struktūra, kas 
klausītājiem jāatkodē. „Čomska idejas 60. 
gadu sākumā zibenīgi rada atbalsi psiholo-
ģijas speciālistu aprindās. Psihologi sāka tes-
tēt transformatīvās grāmatikas piemērotību 
izteikumu producēšanas izpētei” (210. lpp.). 
Savukārt mums būtu jāatceras, ka tieši šādā 
veidā zinātne (tai skaitā, lingvistika) attīstās: 
nevis aizstāvot hipotēzes, bet gan tās apšau-
bot. Autore atklāj, ka pastāv daļa Čomska 
ideju, kuru atbilstību vēl aizvien nav iespē-
jams pārbaudīt, tieši tāpat kā nav iespējams 
identificēt gramatikai atvēlēto vietu cilvēka 
smadzenēs. 

Labi zināms, ka visneticamāko romānu au-
tors ir dzīve. Tā pieļauj notikumus, kas pir-
majā mirklī šķiet pilnīgi neticami. Profesore 

Dž. Aičisone atstāsta vairākus reālus gadīju-
mus, par ko lasot, uzmetas zosāda. Runa ir 
par gadījumiem, kad zinātnieku uzmanības 
lokā nokļuvuši bērni, kuriem sen būtu vaja-
dzējis sākt runāt, taču viņi nokļuvuši situāci-
jā, kad gadiem ilgi nācies dzīvot bez iespē-
jas iemācīties tik pašsaprotamo prasmi ko-
municēt jeb sarunāties. Tie ir cilvēki, kuriem 
bijusi liegta valodas vide. Viens no šādiem 
bērniem atrasts astoņu gadu vecumā, cits – 
piecpadsmit gadu vecumā. Izrādās, ka, sā-
kot mācīties runāt vien astoņu gadu vecumā 
vai pat pusaudža gados, arī ir iespējams gūt 
sekmes! Kaut progress ir lēns, taču, atrodo-
ties augsti kvalificētu speciālistu uzmanības 
lokā, runāt, kaut primitīvi, kaut ar minimālu 
vārdu krājumu, ir iespējams! Nenoliedzami, 
pastāv t.s. „kritiskais vecums”, kuru sasnie-
dzot, iemācīties lietot valodu, īpaši, ja cilvē-
kam nav iepriekšējās pieredzes, kļūst aizvien 
grūtāk, taču tas nav neiespējami. Grāmatas 
autores bieži citētais zinātnieks Čomskis to 
skaidro šādi: „Viņiem (bērniem – L.G.) ne-
maz nav nepieciešama pārāk liela saskare ar 
valodu, nepieciešams tikai izšķirīgais stimuls, 
lai viņi paši sāktu ģenerēt valodu. Ja tāds sti-
muls ir dots, bērni jau ir ieprogrammēti au-
tomātiskai izpratnei par attiecīgā tipa valo-
du” (124. lpp.). Taču – vai tiešām? Vai mūs-
dienās apgalvosim to pašu? 

Iespējams, potenciālajam recenzijas lasī-
tājam varētu rasties jautājums, kāpēc Dž. 
Aičisone cilvēku nodēvējusi par „runātspējī-
go zīdītājdzīvnieku”? Arī uz to grāmatā at-
rodama pamatota atbilde: „Cilvēki fiziski ir 
adaptējušies valodas lietošanai, bet gliemeži, 
aitas un pat pērtiķi – nav. Cilvēku balss apa-
rāts, plaušas un smadzenes ir „programmē-
tas” tikt galā ar valodas grūtībām tieši tāpat, 
kā mērkaķi ir ieprogrammēti kāpelēt pa ko-
kiem vai sikspārņi – raidīt augstas frekvences 
skaņu signālus” (86. lpp.).

Nobeigumā atliek piebilst, ka minētā grāma-
ta būs lieliska lasāmviela ne tikai profesionā-
liem lingvistiem, doktorantūras studentiem, 
dzimtās valodas un svešvalodu docētājiem, 
bet ikvienam, kuru nodarbina jautājumi par 
valodu un tās dabu.

Lāsma Gaitniece



Dita Lūse. Tikai viens mirklis. Eļļa uz audekla. 130 × 120 cm. 2018
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VEĻU CEĻĀ

2018.17.III 
Tālivaldis Deksnis, dz. 1946.27.X 
Aizputē. Ērģelnieks, ērģeļu restaurators 
un ērģeļbūves eksperts. Absolvējis 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, 
kopš 1984. gada viens no Rīgas Doma 
koncertērģelniekiem un Latvijas Mūzikas 
akadēmijas mācībspēks, ilgus gadus ērģeļu 
klases profesors un vadītājs. Apbalvots 
ar Latvijas Komponistu savienības balvu 
(1986), Lielo Mūzika balvu (1996), Latviešu 
mūzikas balvu (2007) un Triju Zvaigžņu 
ordeni (2007).

2018.13.II
Irēna Lagzdiņa, dz. 1936.26.VII. Teātra 
un filmu kritiķe, aktieru biogrāfe. Jaunībā 
ir medicīnas māsa, bet 1959. gadā sāk 
mācīties Dailes teātra 3. studijā, visu mūžu 
velta teātra mākslinieku radošā darba 
analīzei. Sarakstījusi grāmatas par aktieriem 
Olgu Dreģi un Pēteri Liepiņu (skat. zemāk). 

2018.14.IV
Valters Lindbergs, dz.1959, Washington, 
D.C. Gleznotājs. Maģistra grādu mākslā 
ieguvis Prata institūtā Ņujorkā, 1983. 
Mākslā viņu interesē gan neparasti parasto 
priekšmetu salikumi, gan sapņos redzēta 
nerealitāte. Viņa māksla tiek raksturota 
kā maģisks sirreālisms. Pēdējos 25 gadus 
dzīvoja Francijā, kur aktīvi piedalījās 
Francijas latviešu sabiedrībā. Kopā ar sievu 
Emmanuelle Becker vadīja DUO DESIGN 
aģentūru, kuru pasūtījumu klāstā bija arī 
Latvijas Okupācijas muzeja izstādes „Latvija 
atgriežas brīvajā pasaulē” sagatavošana 
Washington, D.C., 2002.

ATZINĪBAS

9. martā Latvijas Nacionālajā operā tika 
paziņoti „Lielās mūzikas balvas 2017” 
laureāti astoņās kategorijās. Šī balva ir 
augstākais valsts apbalvojums profesionālā 
mūzikā, kuru piešķir, lai novērtētu aizvadītā 
gada izcilākos notikumus Latvijas mūzikā. 
Septiņas balvas ir par sasniegumiem 
specifiskās kategorijās, astotā ir par mūža 
ieguldījumu. To saņēma komponists 
Romualds Kalsons. Katergorijā „Gada 
mūziķis” – ērģelniece Iveta Apkalna. „Gada 

jaundarbs” – Krista Auznieka kompozīcija 
„Uguns un roze”. „Par izcilu sniegumu gada 
garumā” – orķestris „Rīga”. „Par izcilu 
darbu ansamblī” – klavesīniste Ieva Saliete. 

„Gada labākais koncerts” – 25. Starptautiskā 
zvaigžņu festivāla atklāšanas koncerts, kurā 
uzstājās Liepājas simfoniskais orķestris 
un solisti. „Gada uzvedums” – Osvaldo 
Golihova operas „Ainadamar” iestudējums 
Cēsu pils parka estrādē. „Gada jaunais 
mākslinieks” – traversflautiste Maija 
Kļaviņa.

19. martā Valmieras Drāmas teātrī jau 
ceturto gadu pasniegta Krodera balva, ko 
šogad iegūst režisors Viesturs Kairišs. 
Balvu piešķir Krodera fonds, dibināts 
2014. gadā, godinot režisoru Oļģertu 
Kroderu (1921-2012), un balva ik gadu tiek 
pasniegta Valmieras teātrī – „par spilgtu 
veikumu sezonas garumā”. Kairišs to 
saņēmis „par pārgalvību, hibridizējot drāmu 
un mūziku, un drosmi, runājot par varas un 
Latvijas nesatikšanos”. Pēc Valmieras teātra 
ziņojuma, balvas pasniegšana notikusi 

„asprātīgā un teatrālā atmosfērā, klātesot 
visu Latvijas teātru aktieriem”.

10. aprīlī Londonas Grāmatu tirgū, katra 
savā kategorijā izcilības balvas saņēma 
Latvijas Nacionālā bibliotēka un grāmatu 
apgādi „Dienas Grāmata” un „Zvaigzne 
ABC”. LNB atzīta par „Gada bibliotēku”, 
konkurējot ar izcilām bibliotēkām 
Norvēģijā, Dānijā un Brazīlijā. „Dienas 
Grāmata” uzvarēja kategorijā „Baltijas 
valstu pieaugušo literatūras izdevējs”, un 

„Zvaigzne ABC” – kategorijā „Baltijas valsts 
mācību grāmatu izdevējs”.

Latvijas Literatūras gada balvu par mūža 
ieguldījumu saņem literatūrpētniece Līvija 
Volkova, par viņas ieguldījumu Eduarda 
Veidenbauma un Rūdolfa Blaumaņa literārā 
devuma pētniecībā.

2018. gada Ērika Raistera piemiņas fonda 
balvas laureāte ir Dienvidkalifornijas 
Latviešu Informācijas Biļetena ilggadējā 
redaktore, avīzes Laiks galvenā redaktore 
(1998-2002),  apgāda „Astra” Losandželosā 
dibinātāja un vadītāja, tulkotāja, literārā 
konsultante, korrektore un sieviete ar 
veselīgu humora izjūtu, Astra Moora.

DAŽOS VĀRDOS
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GRĀMATAS

Kaut novēloti, jāatzīmē pirms gada iznākusī 
grāmata Amor vincit omnia. Konstantīns 
Karulis dzīvē un darbos. (Rīga: Zinātne, 
2017, 352 lpp.) Sastādītāja Janīna Kursīte. 
Grāmata veltīta šī valodnieka, folklorista, 
literāta, literatūrvēsturnieka, pedagoga 
un jurista dzīves stāstam. 2015. gadā, 
sakarā ar K. Karuļa (1915-1997) 100. 
gadu atceri, LU Akadēmiskajā bibliotēkā 
notika konference ar latviešu vēsturnieku, 
filologu, juristu, pedagogu un sociologu 
piedalīšanos, dodot pamatu un vielu šim 
sējumam. Grāmatas latīniskais nosaukums, 
kas nozīmē „Mīlestība uzvar visu”, norāda 
uz traģēdiju Karuļu ģimenē, kad 2. pasaules 
kara rezultātā tā kļuva fiziski šķirta, bet 
mīlestībā turpinājās vienota.

Apgāds Cits Medijs pērn izdevis Tatjanas 
Žagares-Vītiņas biogrāfisku stāstu krājumu 
Neesam aizbēguši / Deviņi stāsti par 
atgriešanos Latvijā (285 lpp.). Stāsti veltīti 
dažādu paaudžu gan ārzemēs, gan Latvijā 
dzimušiem latviešiem, kuriem kopīga ir 
vēlēšanās saistīt savu dzīvi ar Latviju. Šie 
deviņi ir Dagnija Lācis, Sandra Kalve, Dace 
Aperāne, Dainis Rudzītis, Jānis Kukainis, 
Kārlis Lenšs, Uģis Gruntmanis, Kristīne 
Rizga un Pauls Raudseps.

1. novembrī LU Akadēmiskajā bibliotēkā 
atvēra Latvijas Zinātņu akadēmijas goda 
doktores Gundegas Grīnumas lieldarbu 

– Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija 
Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni. (Apgāds 
Mansards, 968. lpp.) Autore Raiņa un 
Aspazijas daiļrades izpētei pievērsusies jau 
1980-os gados. Politoloģes Vitas Matīsas 
vērtējumā, šis pētījums „ir nopietns 
pienesums ne tikai Raiņa un Aspazijas, bet 
arī Latvijas kultūras un vēstures pētniecībai. 
Reizē tas dod Latvijas lasītājam priekšstatu 
par to Šveici, kurā ne tikai Rainis un 
Aspazija, bet arī vesela Latvijas ideālistu 
paaudze dzīvoja starp 1905. gadu un Pirmā 
pasaules kara beigām.”

Pagājušā gada nogalē (kā izrādās, tad 
tuvu arī autores pašas mūža noslēgumam) 
apgādā Zvaigzne ABC iznākusi Irēnas 
Lagzdiņas grāmata Lidojošā zirga mugurā / 
Pēteris Liepiņš – par leģendāro Dailes teātra 
aktieri un režisoru, kura vispusīgais lomu 

spektrs sniedzas no Šerloka Holmsa līdz 
Ādolfam Hitleram un no Indrānu tēva līdz 
Jērādiņai.

Latvijas lauksaimnieku organizācija 
„Zemnieku saeima” šī gada sākumā izdevusi 
žurnālistes un publicistes Ilzes Būmanes-
Grasmanes grāmatu Spēka maize (434 
lpp.). Anotācijā autore pauž: „..lasīsiet par 
133 zemnieku un uzņēmumu darbu, šo 
ģimeņu dzīvi. Taču galvenokārt [grāmata] 
stāsta par atjaunotās Latvijas valsts lauku 
atdzimšanu. Mazās saimniecības 20. g.s. 
80. gadu beigās, sagandētas senču mājas 

– tāds bija sākums. Pagājuši gandrīz 20 
gadi, tas ir laiks, kad izaug jauna paaudze, 
un patiesi – izskolojušies saimnieku dēli 
un meitas atgriežas vecāku saimniecībās 
vai dibina paši savas. Latvijas zemnieki 
šajā laikā mācējuši izveidot spēcīgas 
saimniecības, kas ražo eksporta preci, atkal 
esam atgriezušies Eiropas un pasaules 
tirgū.” Spriežam, ka grāmata sarakstīta 
pirms kādiem 10 gadiem, bet tā kā tēma 
turpina būt aktuāla, tad šogad publicēta. 
Biedrība „Zemnieku saeima” pārstāv mazas 
un lielas saimniecības no visas Latvijas, un 
gada sākumā tajā sastāvēja 786 biedri. 
(LETA 2018.9.III)

Apgāds Dienas Grāmata laidis klajā Māras 
Zālītes autobiogrāfiskā romāna Pieci pirksti 
(2013) turpinājumu Paradīzes putni (2018). 
Pirmajā grāmatā 5 gadus vecā Laura no 
dzimtās Sibīrijas tikko pārradusies vecāku 
dzimtenē, kamēr otrajā Laurai jau ir 10 
gadi. Virsraksts atsaucas uz putniem, kas 
dzīvo vistu paradīzē Latvijas laukos 1960-os 
gados.

24. aprīlī LU Akadēmiskajā bibliotēkā 
atvēra atjaunotās Latvijas brīvvalsts 
pirmās vēstnieces Somijā (1991-1998) 
Annas Velēdas Žīgures jaunāko grāmatu 
Ziemeļzemes cēlā tauta. Somijas tēls 
latviešu presē1822-1945. (Apgāds Zinātne, 
288 lpp.) Darbā apkopotas latviešu avīzēs 
atrodamās publikācijas par Somiju un 
somiem 1822-1945. Daļējam ieskatam 
toreiz vēl topošās grāmatas saturā, skat. 

„Ziemas karš – robežkonflikts?”, JG nr.280 
(2015), <http://jaunagaita.net/jg280/JG280_
Zigure.htm>.
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Ar romānu Neredzamie populārā dzejniece, 
dramaturģe un prozaiķe Inga Gaile 
izmēģina spēkus detektīvžanrā.

Literatūrkritiķis Guntis Berelis ar krājuma 
Es nekad nerunāju muļķības desmit 
stāstiem cenšas izprovocēt lasītāju uz 
līdzdomāšanu, vienlaikus izklaidējot ar 
interesantiem sižetiem.

Aivars Kļavis aizsācis triloģiju Ceļš uz 
Nezināmo zemi, un tās pirmajā romānā 
Melnais akmens stāsta par mūsu zemes 
vēsturi pirms vairākiem tūkstošiem gadu, 
savijot to ar mūsdienām.

Literatūrzinātnieka Valda Rūmnieka 
atmiņu krājums par latviešu rakstniekiem, 
māksliniekiem un citām kultūras 
personībām 20. gs. 50.–70. gados Starp 
Mežaparku un Murjāņiem. Atmiņas, 
piedzīvojumi un pārdzīvojumi 1951-1980 
iecerēts kā autobiogrāfijas pirmā daļa, 
kurā rakstnieks ataino savas bērnības un 
jaunības notikumus, kas risinājušies izteikti 

„literārā vidē“. 

Ceļotāja Aināra Kadiša grāmata Sibīrijas 
piezīmes. Vitimas upes noslēpumi ne tikai 
dokumentē ceļojumu, bet dara to humora 
caurvītā, aizraujošā vēstījumā.

Latvijas dabas pieminekļu pētnieks un 
sargātājs Guntis Eniņš grāmatā Koki 
mājas nepamet sakopojis ziņas par Latvijas 
dižākajiem un svētākajiem kokiem, kas 
gadu gaitā kļuvuši varenāki, un savijis kopā 
veco dižkoku, māju un tiem līdzās dzīvojošo 
dzimtu likteņus.

Diriģents Imants Resnis grāmatā Kas ir 
latvieši/Who Are The Latvians ar smaidu 
pašiem par sevi vēsta par būšanām un 
nebūšanām Latvijā, par kapu un citiem 
svētkiem, par ēšanas paradumiem utt. 
Grāmatā Romāna Vitkovska karikatūras, 
kuras var izmantot kā pastkartes.

LATVIEŠI CITVALODĀS

Tapusi īpaša Aleksandra Čaka spilgtāko 
darbu un atdzejojumu izlase Uzburt 
mīlestību / The Enchantment of Love divās 
valodās – latviešu un angļu (tulk. Bitīte 
Vinklers), kas papildināta ar laikabiedru 
atmiņām un līdz šim nepublicētām 
fotogrāfijām.

Ar Kanādas vēstniecības Latvijā atbalstu 
izdots Knuta Skujenieka dzejas krājums 
angļu valodā All I Have Is Words 
(atdzejojusi Margita Gailītis).

Noras Ikstenas populārais romāns Mātes 
piens izdots angliski ar nosaukumu Soviet 
Milk (tulk. Margita Gailītis). Romāns ir 
pārtulkots jau krievu, ungāru, itāļu, igauņu 
un maķedoniešu valodā; zviedri to izdos kā 
Rūgto pienu.

PAR LATVIEŠIEM CITVALODĀS

2012. gadā pirmizdevumu piedzīvoja 
anarhisma vēstures pētnieka Filipa Rufa 
(Philip Ruff) grāmata Pa stāvu liesmu 
debesīs. Nenotveramā latviešu anarhista 
Pētera Māldera laiks un dzīve Laura 
Gundara tulkojumā latviešu valodā, tagad 
klajā nācis šī darba pirmizdevums angļu 
valodā A Towering Flame. The Life & Times 
of Peter the Painter – ar rakstnieka Maika 
Koljera (Mike Collier) priekšvārdu, un 
tas ir pētījums par latviešu anarhistiem 
un dažādu it kā nesaistītu notikumu 
kopsakarībām, kas noteica 19. gs. beigu 

- 20. gs. sākuma situāciju gan Latvijā, gan 
Eiropā.

DZEJA

Iznākusi Guntara Rača pagājušā gada 
projekta 365 – katru dienu uzrakstīt vienu 
dzejoli – otra grāmata; tās pirmā daļa 
kļuva par 2017. gadā pieprasītāko pašmāju 
dzejas grāmatu.

Pēc 8 gadu pārtraukuma Liāna Langa 
izdevusi savu piekto dzejoļu krājumu 
Velēnu kleita, risinot mūžīgo tēmu – dzīves 
un nāves attiecības.

Ingas Gailes jaunajā dzejoļu krājumā 
Lieldienas ciešanu un cilvēcības aptumsuma 
tēma mijas ar maigumu un vēlmi pēc 
ticības, cerības, mīlestības.

Dzejnieks, publicists, sabiedriskais 
darbinieks un diplomāts Jānis Peters 
dzejoļu krājumā Rudenskura spogulī 
aprakstījis savas pārdomas pēdējos 
gados gan par savu personīgo dzīvi, gan 
sabiedriskiem un politiskiem notikumiem.
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Skolotāja un politiķe Iveta Ratinīka otrā 
dzejoļu krājumā tikko & tikai sakopojusi 
mīlestības dzejoļus.

Savā trešajā dzejoļu krājumā Dievaines 
Daina Sirmā pievērsusies gada tumšākajam 
̶  Veļu laikam.

TULKOJUMI

Aprīlī latviskā tulkojumā iznākusi BBC 
žurnālista Vinsenta Hanta (Vincent 
Hunt) grāmata Otrā pasaules kara beigas 
Kurzemes frontē. Asinis mežā. (Apgāds 
Latvijas Mediji, 355 lpp., no angļu valodas 
tulkojusi Laura Romanovska.) Pirmizdevums 
angļu valodā saucas Blood in the Forest. 
The End of the Second World War in the 
Courland Pocket (Solihull, U.K.: Helion, 
2017), recenzēts JG nr.290 (2017, 48. lpp.)

Viena no veiksmīgākiem zviedru 
kriminālromānu rakstniekiem Stefana 
Ahnhema (Stefan Ahnhem) romāns 
Izsvītrotie atzīts par izcilu mūsdienu 
kriminālliteratūras paraugu un ir pirmais 
viņa darbs, kas pārtulkots latviešu valodā 
(tulk. Ieva Lešinska).

Dāņu rakstnieka Kristiana Banga Fosa 
(Kristian Bang Foss) romāns Nāve brauc 
ar audi (Døden kører Audi) ir Fosa trešais 

romāns, par kuru viņš ir saņēmis 2013. 
gada Eiropas Savienības Literatūras balvu 
(tulk. Pēteris Jankavs).

Čehu autora Jana Ņemeca (Jan Němec) 
grāmata Gaismas vēsture (Dějiny světla) 
ir biogrāfisks romāns par slaveno čehu 
fotogrāfu Františeku Dritkolu (tulk. Jānis 
Krastiņš).

Norvēģu mūziķim, dziesmu autoram un 
rakstniekam Jū Nesbē (Jo Nesbø) nekas 
cits neatlika kā pēc lasītāju pieprasījuma 
uzrakstīt vēl vienu grāmatu par inspektora 
Harija Hola gaitām, un romāns Slāpes 
(Tørst) esot ierindojams šīs sērijas pašā 
virsotnē (tulk. Ilmars Briška).

Bulgāru rakstnieka Milena Ruskova (Milen 
Ruskov) postmodernais, asprātīgais stāsts 
Augšupceļš (Възвишение), kas adresēts 
kādam anonīmam brālim, aizved lasītāju 
1872. gada Bulgārijā, kura vēl aizvien 
atrodas Osmāņu impērijā (tulk. Dens 
Dimiņš).

TĒLOTĀJMĀKSLA

Gleznotājam Larim Strunkem (1931) 
no 2018. gada 11. aprīļa līdz 11. maijam 
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, 
iepretim Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, 
bija skatāma personālizstāde „Aiza“. 
Nokavējis autobusu Islandē, mākslinieks, 
lai īsinātu laiku, pakāpies tuvākajā kalnā 
un ieraudzījis aizu, kas ar savu aso, dziļo 
griezumu zemes virsmā, modinājusi viņā 
filozofiskas pārdomas.  Pats mākslinieks 
par šo tēmu saka: „Viss ir pašportrets: aiza 
esmu es.“ Strunkes glezniecība izceļas ar 
ziemeļniecisku skarbumu, monumentalitāti 
un vērienīgumu. Laika gaitā viņa darbos 
izveidojusies īpašā mākslinieka gleznieciskā 
kaligrāfija. Laris Strunke, pazīstamā Latvijas 
modernisma pārstāvja Niklāva Strunkes dēls, 
tiek uzskatīts par abstrakcionisma klasiķi. 

Starptautiskā laikmetīgās mākslas izstāde 
„Pārnēsājamās ainavas”, kas notiek Latvijas 
valsts simtgades  programmas ietvaros, 
izseko ceļam, kas caur dažādām pasaules 
vietām ved uz vairāku radošu, bieži maz 
zināmu Latvijas emigrācijas un trimdas 
personību un neformālu grupu stāstiem, 
skatot tos plašākā 20. gadsimta mākslas 

Laris Strunke. Tušas zīmējums. 78 × 54 cm. 2018
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norišu, migrācijas un globalizācijas 
kontekstā. Tiek apskatītas tādas latviešu 
diasporas vietas kā Ņujorka, ar neformālo 
dzejnieku, mākslinieku grupu Elles ķēķi, 
Rietumberlīne, kurā centrālais tēls ir spožais 
mail-art pārstāvis Valdis Āboliņš, Gotlande 

– ar gleznotāju Lari Strunki, utt. Projektā 
piedalās šobrīd ārvalstīs dzīvojoši un 
strādājoši latviešu mākslinieki, kā arī autori, 
kuri atspoguļo un pēta migrācijas tēmu. 
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā izstāde 
ir skatāma līdz šī gada 17. jūnijam un visa 
gada garumā tiks rīkotas satelītizstādes 
Parīzē, Gotlandē, Ņujorkā un Berlīnē.

Aprīlī apritēja 5 gadi, kopš durvis vēra 
daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas, 
kultūras un izglītības centrs vēsturiskajā 
Daugavpils cietoksnī – Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrs – vieta, kur 
senie mūri ieguvuši jaunu elpu, tā radot 
mūsdienīgu, unikālu un iedvesmojošu vidi 
daudzveidīgām radošām izpausmēm.

Vēl līdz 15. jūlijam Orsē muzejā Parīzē 
skatāma izstāde „Nepieradinātās dvēseles. 
Simbolisms Baltijas valstīs”. Vērienīgs visu 
triju Baltijas valstu simtgades kopprojekts. 
Izstādes struktūru veido trīs sadaļas: Mīti 
un leģendas, Dvēsele un Daba, un tajā 
apskatāmi 167 mākslas darbi no Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja, Lietuvas 
Nacionālā mākslas muzeja, M.K. Čurļoņa 
Nacionālā mākslas muzeja, Igaunijas 
mākslas muzeja u.c. Izstādes koncepcijas 
autors ir tās ģenerālkurators – starptautiski 
pazīstamais simbolisma pētnieks Rodolfs 
Rapeti (Rodolphe Rapetti). Izstāde sniedz 
ieskatu mākslas ainā, kas radīta laikā no 
1890. līdz 1920./30. gadiem. Kurators 
uzsver, ka Baltijas simbolisms ir cieši saistīts 
ar Eiropas kultūras un mākslas norisēm, 
kaut arī smeļoties iedvesmu lokālā folklorā 
un vidē to iespējams uzskatīt par absolūti 
oriģinālu mākslas formu.

Šis ir latviešu izcelsmes amerikāņu 
mākslinieces Vijas Celmiņas (1938) 
jubilejas gads. Tam tiek veltītas vairākas 
vērienīgas izstādes. Vienlaicīgi ar 
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 
(LNMM) notiekošo izstādi „Vija 
Celmiņa. Vienpadsmit darbi un filma“, 
meistares darbi pavasarī tika eksponēti 
arī Losandželosā Metjū Marksa galerijā. 
2018. gada decembrī tiks atklāta līdz 

šim apjomīgākā autores daiļrades 
izstāde Sanfrancisko Laikmetīgās 
mākslas muzejā, bet 2019. gadā tā 
ceļos uz Metropolitēna mākslas muzeju 
Ņujorkā. Izstādes laikā LNMM, Rīgā, tika 
demonstrēta režisora Olafa Okonova (Jura 
Podnieka studija) veidotā dokumentālā 
filma „Vija Celmiņš. Teritorija” (2014).

Atzīmējot simto Latvijas neatkarības 
gadadienu, Pasaules latviešu mākslas centrs 
PLMC Cēsīs rīko vērienīgu izstādes projektu 

„Māksla nešķir. Māksla vieno.“, kas 
apvieno diasporas latviešu māksliniekus un 
viņu kolēģus Latvijā un visā pasaulē. Izstāde 
tiks atklāta 16. jūnijā Pasaules latviešu 
mākslas centrā Cēsīs. 

DAŽĀDI

21.-26. martā Vīnes Mūzikas un 
izpildītājmākslu universitātē (Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien) 
norisinājās simpozijs „Eiropas balsis” 
(„European Voices”), kurā etnomūzikoloģe 
prof. Anda Beitāne prezentēja CD 
dubultalbumu, savienotu ar 200 lpp. 
paskaidrojumu grāmatu angļu valodā 
Notes from Latvia (Piezīmes no Latvijas). Šie 
materiāli ievada iecerētu publikāciju sēriju 
Eiropas daudzbalsīgās mūzikas pētniecībā. 
Simpozija tēma bija „mūzika un danči”, un 
latviešu vakarā Beitāne un Oskars Patjanko 
ar vijoli un ermoņikām ilustrēja, piemēram 

– „kas ir Jāņi un kas ir Jumis,” un – „ar 
ko apdziedāšanās Latgalē atšķiras no 
apdziedāšanās Kurzemē.” (Citāti – Ingvilda 
Strautmane, Latvijas Radio). 

Kā nozīmīgs kultūrvēsturisks notikums 
pieminama izstāde „Herders un Barons”, ko 
no 2. marta līdz 20. maijam varēja apskatīt 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. To izveidoja 
LNB Letonikas un Baltijas centra vadošie 
pētnieki Dr. phil. Beata Paškevica un Dr. 
philol. Pauls Daija. Izstāde sniedza ieskatu 
tautasdziesmu vākšanas priekšvēsturē 18. 
un 19. gadsimtā.

Īsziņas Dažos Vārdos salika Vita 
Gaiķe, Sarma Muižniece-Liepiņa, 
Juris Šlesers un Linda Treija.
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LABVĒĻI Vendīgs auga ozoliņš
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Zīm. Agnese Matisone
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Z E L T A (no $500)
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
Ruta Kupce
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
Lauma Upelnieks Katis
Kārlis Vasarājs
Lilita Zaļkalne
Lilija un Manfreds Zīverts
Amerikas Latviešu apvienība
Latviešu kultūras biedrība TILTS                       
Latviešu Rakstnieku apvienība
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
Kazimirs Laurs
Ilze Lāce-Verhaeghe
Ieva Lerchs
Valda Lēvenšteina
Maruta Lietiņa-Ray
Jānis Lindbergs
Aija Medenis
Modris Mednis
Melburnas Latviešu biedrība
Vija Moore
Lalita Muižniece
Sarma Muižniece Liepiņa
Martha Munters
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
Eleonora Šturma
Rasma Stelps-Kiršteins
Zenta Stengels
Ruta Straumanis
Maksims Strunskis
Biruta Sūrmane
Miķelis Svilāns
Tupešu Jānis 
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)
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B R O N Z A S (līdz $99)
Ivars Antēns
Ritvars Asbergs

Adolfs Avens
Vilnis Baumanis
Māra Beldava
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
Olga Taylor
Linda Treija
Leo Trinkuns 
Aina Urdze
Eva Vidner
Astra Zemzars
Aija Zichmane
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 IN THIS ISSUE
Two poems from Pāvils Johansons’ collection 
Paisums un bēgums (Flood Tide  ̶  Ebb Tide, 
2016) set the tone for this issue. In “Liktenis” 
(Fate), Johansons addresses death itself, and 
in “Mākslas teroristi” (Terrorists of Art) he ad-
dresses, with humor, the need for violence in 
redemption. Johansons is a popular song writ-
er and performer. He lives in Sweden.

An elegy by Valters Nollendorfs' describes the 
final resting place of Ivars Ivasks (Ivar Vidrik 
Ivask, 1927-1992), multilingual Estonian poet 
and literary scholar, editor of World Literature 
Today. Nollendorfs mirrors one of Ivask’s  Bal-
tic Elegies (1989), dedicated to his ancestors, 
who are interred in the same plot in Rõngu 
cemetery, Estonia. Both poems are rendered in 
Latvian and English.

Anita Liepiņa draws on the poetry of Indra 
Gubiņa (1927-2017), to pay tribute to her life. 
Gubiņa was a prolific author of prose and po-
etry and a frequent contributor to Jaunā Gaita.

L I T E R A T U R E

Earlier this year our editorial staff was joined 
by Vladis Spāre, a respected writer whose 
short stories have enriched our pages in sev-
eral previous issues. A resident of Rīga, he is 
well-acquainted with the literary establish-
ment there and has had extensive editorial ex-
perience with Latvian-language publications. 
His influence is evident in the expanded literary 
component of this issue, featuring short sto-
ries by Ilze Lāce-Verhaeghe, Signe Rirdance, 
Zigurds Skābardis, and Sergey Moreino; as 
well as a set of satirical fables by Edmunds 
Frīdvalds and poetry by Indra Brūvere.

Poet Uldis Bērziņš shares translations and 
commentary on couplets from 13th century 
Sufi mystic poet Maulana Jalaluddin Rumi.

V I S U A L   A R T 

Art historian Baiba Magdalena Eglīte introduc-
es artist Zigfrīds Sapietis (1924-2014), who 
specialized in wood-carving and ceramics. Sa-
pietis lived most of his life in Scotland. His 
work is currently on display at the Global Cen-
ter for Latvian Art in Cēsis, Latvia.

The cover design is by Daniela Treija. Repro-
ductions of recent paintings by Dita Lūse are 
displayed throughout this issue. 

A C T U A L I T I E S

Ojārs Spārītis, president of the Latvian Acad-
emy of Sciences, quotes Martin Luther in his 

assessment of the state of affairs in the sci-
entific community of Latvia: “Even if I knew 
that tomorrow the world would go to pieces, I 
would still plant my apple tree.”

Otto Ozols warns that “Putin is already within 
reach of the Achilles heel of NATO”. In Ozols’ 
view, the Achilles heel of NATO is Latvia.

H I S T O R Y

Guntis Liepiņš comments on the testament 
of Imants Lešinskis, as compiled by his daugh-
ter Ieva Lešinska in a recently published book, 
Starp divām pasaulēm. Kalpības gadi. (Between 
Two Worlds. Years of Bondage). Lešinskis was 
a KGB officer in Soviet Latvia who organized 
cultural exchange events with the Latvian émi-
gré community until he defected to the USA 
in 1978. Liepiņš writes from personal experi-
ence, having organized and participated in 
such events, and having dealt with Lešinskis 
personally.

Andris Padegs enumerates the accomplish-
ments of the organization “Dardedze” (Rain-
bow), whose purpose was to stimulate com-
munication and cultural exchange among Lat-
vians everywhere in the world, including So-
viet Latvia. Today, Padegs is vice-chairman of 

“TILTS” (Bridge), the organization which most 
effectively continues to bond the worldwide 
Latvian community through cultural exchange.

B O O K S

Juris Šlesers reviews Julija Šukys’ Siberian Exile. 
Blood, War, and a Granddaughter’s Reckoning. 

Ginta Elksne reviews a monograph from the 
University of Latvia Institute of Philosophy and 
Sociology titled Piederēt un atšķirties: romu, 
krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā (Belong-
ing and Differing: Life Stories of the Romani, 
Russians and Latvians in Latvia).

Rasma Birzgale and Lāsma Gaitniece review 
ES, Eduarda Smiļģa dzīves ceļš (I, the Life of 
Eduards Smiļģis) by Rita Rotkale and Agra 
Straupniece. Smiļģis (1887-1966) was a found-
er and director of Latvia’s most important the-
ater company, Dailes Teātris.

Lāsma Gaitniece also comments on Dace 
Rukšāne’s Latviskais laimes kods (Latvian Key 
to Happiness) and a Latvian translation of Jean 
Aitchison’s The Articulate Mammal.

B R I E F L Y   N O T E D  

In Memoriam, Awards, Recent Publications, 
Art Events, Miscellaneous.


