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Inese Zandere

BALSIS  NO  KORA

Ganu puikas svētki

Es arī dziedāju! Es biju tajā pulkā! –

un re! kā ganu meitas bižainās,
kam mati sapīti kā jāņuzāles, 
kas, tveices trenktas, slēpās upes klēpī,
kas mani smēja, birzī ūjinot, 
nu gaismas apmulsušām acīm noraugās!

Vai mācītājs ar Vasarsvētku vēsti 
pie viņu sirdīm maigi pieklauvēja?  
Bet dziesmas visas sirdis vaļā vēra!
Un es - tā atslēdziņa saulē spīdošā,
kaut nošu atslēgu ne mūžam nepazinis, – 
un balsu pulks aiz manis droši nāk.

Aiz ganu puikas, pagastskolā dotā, 
kam dots bij dziesmu svētkus piedzīvot.

Lieluma laiks

Ar sarkanām puķēm laiks apveltīts,
nav laika tam paklanīties,
tas vainagus nomet un tālāk steidz
pēc sava lieluma dzīties.

Lai nākamie izdzied, ko sapņojis laiks,  
kad vētra dzen meklēt brīvi.
Kas sadedzis nemirs, kas nogrimis dzims,
tas celsies uz jaunu dzīvi.

Es esmu tas klusums, kam kliegt ir ļauts,
es esmu tā balss, kas atbalsīs sauc,
es – ziedu klēpis, es – mēness stars,
es lieluma laiks, es – pavasars.
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Vēls rudens

Es redzēju Ķeniņu pilī dziļi zem ledus iededzam gaismu,
es jutu, kā ideāls atkal iespiež man šauteni plaukstā.
Karstas šai korī ir sirdis, pasaule – drupās un auksta.

Un savāds ir rudens – 
vēls rudens sauc profesorus 
kā gājputnus atgriezties atpakaļ mājās,
vīt fakultātes un ticēt, ka pavasaris.

Lai Zemgale plūdos kā dziesma
pārskalo kara laukus – 
apraktie, neatrastie, skolotas balsis un prastas, 
dzīvie un mirušie, tenori, baritoni – 
šajā valstī visi vēl basi.

Vēls rudens, salst.
Es  gribu apaut taisnību, saņemt Latvijas pasi,
dziedāt Daugavu, dziedāt Aivieksti, Gauju un Ventu –
un Čaksti par diriģentu. 
Es redzēju Māru 
Vītolā sēdam un sukājam zelta stīgas.

Es zinu, ka divdesmit gadi – 
un zinu, ka bezgalīgi. 

Meitenes

Meitenēs krājas gaisma – 
kā pa upītēm skaidrām, 
kā pa mirdzošiem asinsvadiem 
no grāmatām lasītām, valodām izstudētām
un karogiem izrakstītiem
viņas pieriet ar gaismu kā baltas, sapņainas govis.
No studentu dziesmuvaras un divdesmit miera gadiem, 
no atvērtiem pasaules logiem
un vēja, ko viņu matos izelpo mīlestība,
meitenēs sakrājas gaisma.
Un ne jau Ķegums, bet viņas 
naktīs staro kā bezmiega zvaigznes 
uz bibliotēku galdiem,
mūsu meitenes – 
kauls no gaismas kaula, miesa no druvu miesas,
balss no vālodzes balss…  
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Eslingene

Kā Dieva Putniņš es sēžu uz dziesmas zara.

Kas kaitēja nedziedāt. 
Tik brīvam – ne sēt vairs, ne pļaut, 
kad nāve jau vākusi ražu.

Kas kaitēja man nebūt. 
Nebūt, apklust un pazust. 
Kā Dieva Putniņš es sēžu uz dziesmas nolauztā zara,
un tās manas vienīgās mājas.
Tukšuma kokā pulcējas putnu bari.
Koris no dzīves pēc gala.
Koris no pasaules malas.
Dzīvot nozīmē dziedāt – 
vai otrādi, neatceros.

Ak svētā Lestene, tu esi vīru koris,
Kas Eslingeni nesasniegs nekad. 

Slīpā lietū

Kad koris slīpā lietū kūrās, 
es stāvēju tur – desmitajā rindā. No kreisās – piektais.
Tā ir mana vieta.

Kad čukstēja, bet nenočūkstēja, pavisam nenodzisa.
Kad diriģenta rokā slēpās valoda, 
žests mēmais prata runāt latviski,
un puķes nozīmi neviena vārdnīca kad nenodeva;
kad dzejnieks pakāpās uz dzirnakmens, 
un stiepās pirkstgalos – pār mūri sveicinādams,
bet slideni ir lietū dzirnakmeņi.
Un bailēm piedzima tik skaistas melodijas.
Un daudziem vārdiem tulkojums tik vienāds: brīvība!
Vēl vecie tramvaji, caur ziemu braucot, dungo.
Vai viņi tic, ka nenāksies nekad vairs
ar dziesmu sirdsapziņu pierādīt?

Kad slīpā lietū dziedot koris turas, 
es neaizmirstu – desmitajā rindā. No kreisās – piektais.
Tā ir mana vieta. 
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Lūgšana par dziesmu

Mans koris stāv no Tallinas līdz Viļņai.
Mans koris ir sadevis rokas un asfaltā ielaidis saknes, 
ar balsi pie debesīm tvēries, un lūgšana tagad ir ceļā.
Ceļš ir ceļā uz bezgalību.
Te ir atvara vidus un vētras acs, te ir Visuma Rīga. 
Es esmu ceļā uz nākotni, kurai vajadzēs dziesmu.
Un es lūdzu: dod tādu dziesmu, kam nenāktos vilties manī.
Dod dziesmu, kam nenāktos vēlreiz pulcināt izklīdušos.
Dod dziesmu, kam nenāktos atkal modināt aizmigušos.
Un no Viļņas līdz Tallinai katrs viens lai ir vienots viens,
te ir magnēts un dzelzs, un spēks, te ir Visuma Rīga.
Mūsu ceļš ir ceļā uz bezgalību.   

2023. gada bērns

Šajā korī manis vēl nav, bet es zinu, ka būšu.

Es dzirdu, kā tētis dzied, es pazīstu viņa balsi.
Mamm, vai tu arī dzirdi?
Sadziedāties jūs sāksiet tūlīt –
vai varbūt dejosiet valsi?
Varbūt aplī vai virtenē garā
jūsu soļi priecīgi kopā vīsies?
Šovakar Dziesmu svētkos mani vecāki iepazīsies.

Kad es piedzimšu?
Varbūt divtūkstoš divdesmit trešajā?
Dziesma būs mana karte pasaulē lielā un svešā,
līdz Gaismas pilij es nākšu no māmiņas aijā-žūžū.

Latvijā, Dziesmu svētkos. Gaidiet mani, es būšu.
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Inese Zandere dzimusi Dobelē 1958. gadā, 
beigusi LVU vēstures un filozofijas fakultāti. 
Piecu dzejoļu krājumu autore, ieskaitot Melnās 
čūskas maiznīcu (2003) un Putna miegā (2014), 
vairāku desmitu bērnu grāmatu, dokumentālās 
prozas, libretu un animācijas scenāriju autore, 
izdevniecības „Liels un mazs” galvenā redaktore, 
dzejas gadagrāmatas bērniem Garā pupa 
sastādītāja. Redaktores darbi: izdevniecība 

„Avots” (1981-1987), „Pionieris” („LaBA”) 
(1987-1991), „Diena” (1991-1993), „Rīgas 
Laiks” (1993-2008). Mūzikas un dzejas ieraksti, 
ieskaitot Radio kori, „Kamēr”, bērnu ansambļus, 
Skolēnu dziesmu svētku kopkori un muzikālus 
uzvedumus. Ērika Ešenvalda opera Iemūrētie ar 
Ineses libretu uzvesta Latvijas Nacionālajā operā 
(2016.26.V). Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu 
svētkos Latviju pārstāv Valta Pūces un Ineses 
Zanderes dziesma Ik rudeni valodiņa, Skolu 
jaunatnes deju svētku lielkoncertā skan Ineses un 
Renāra Kaupera dziesmu cikls Sasauc smieklus 
izklīdušus, kopdarbā ar meiteņu kori „Tiāra” top 
sešu komponistu radītais uzvedums Kartupeļu 
opera, Jelgavas valsts ģimnāzijas koris „Spīgo” 
ieskaņo kompaktdiskā Raimonda Paula un 
Ineses kora ciklu Latvijas upju dziesmas. Sīkāka 
izziņa par autori: http://www.makslinieki.lv/
profile/326/, http://www.latvianliterature.lv/
en/writers/62 , https://www.diena.lv/raksts/
sestdiena/inese-zandere-dziesmu-svetki-ir-milzu-
piedzivojums-14104312 

Ineses Zanderes dzejas spēks slēpjas vēstures tēlos, tradīciju, dabas un cilvēka sadarbē. Valodas 
apcirkņos atrodot slēpto un aizmirsto, dzejniece saauž meklēto ar izjūtu pilnām metaforām – 
karalauku, Ojāra Vācieša dzejas buramvārdiem, Lesteni, Eslingenas bēgļu kori, Baltijas brīvības 
ķēdi – atmodinot klausītājā atziņu: lai šo svētku piedzīvojums ir mūsu izturības magnēts, dzelzs 
un spēks, un lai 2023. gadā dzimušais bērns nestu sevī dzīvības dzirksti un tautas turpinājumu.

(M.M.)
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Māris Krautmanis
Pārceļošana

Sudrabaini un zeltaini, varavīkšņaini un sāļi mirdzošas karūsas sitās pa ūdens virsmu, tvēra 
pēc elpas, izmisīgi kustinot žaunas. Ar katru mirkli tapa labāk redzams, cik to dīķī ir daudz – 
desmiti, simti, tūkstoši – divas, trīs, desmit tonnas ebreju sadzītu dzeloņstiepļu iežogojumā 
mežmalā. Nolaižot dīķi, mums ar lāpstām bija jāizrok šaurs grāvītis un priekšā jāuzliek tīkls. 
Žļurkstūdens plūda no augšējā uz zemāko tilpni, bet karūsas palika dubļos „plak”, „plak”. 

Viss būtu beidzies labi. Būtu es par darbu dabūjis gabalu sālīta speķa un dūmakaini baltas, 
niknas kandžas glāzi pie pagastmājas sētā izstieptā garā galda. Varbūt es ar pēdējo kuģi 
tiktu uz Vāciju un mani gudrie mazbērni studētu Ilinoisā. Bet, kas man lika pacelt acis un 
ieraudzīt viņu – meiteni, gadus sešpadsmit vecu, ar melnām acīm? Viņa drebēja, izģērbta 
kaila, un slēpa savas mazās krūtis ar perlamutra galiņiem, krustiski salikusi tām pāri rokas, 
gaidot savu kārtu uz nošaušanu pie bedres. 

„Kas te notiek, vellos? Pie kā šis bērns vainīgs?” Es paķēru viņu aiz astes un, domādams, ka 
mani neredz, pārlidināju viņu apakšējā dīķī. 

Mūs abus notvēra, nošāva, mani apraka turpat kopā ar pārējiem. „Žīdiņu draudziņš,” kāds 
vēl noteica man pakaļ un uzspļāva. 

2018. gadā es pamodos Mumbajā kā motorikša, un es nekad neesmu redzējis sniegu. 
Esmu laimīgs. Man brokastīs ir koši dzelteni rīsi un eļļā cepts kviešu plācenis. Man ir bariņš 
nevaldāmu puiku un sieva ar melnām acīm. Man plaukstā zvīņas. Kā tās te gadījās? 

Māris Krautmanis kopš 1991. gada strādā 
žurnālistikā, ir bijis reportieris, analītiķis, 
iekšpolitikas nodaļas vadītājs dažādos preses 
izdevumos. Pašlaik viņš ir komentētājs laikrakstā 
Neatkarīgā. 

1998. gadā klajā nāca viņa sastādīta politiskas 
satīras grāmata LR visjaunāko laiku vēstures 
īsais kurss. 

Starp 1987. un 1991. gadu preses izdevumos 
Karogs, Liesma, Avots un citos publicētas 
vairākas viņa dzejoļu kopas. „Ja neskaita 
tautasdziesmu parodijas par aktuālām 
tēmām, kas katru gadu Neatkarīgajā lasāmas 
Ziemassvētkos un Jāņos, kopš deviņdesmito 
sākuma neesmu publicējis nevienu dzejoli 
nopietnībā. Uzskatu šo par savu pirmo 
dzejas publikāciju pēc vairāk nekā 25 gadu 
pārtraukuma,” saka Māris Krautmanis. 
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Siltais okeāns Indijas biezajā nakts tumsā

Tu esi mīlestības okeāns, 
Es gribu piliens tevī būt
Un melnbalts varonis būt vecā Bolivudas filmā.

Kad beigu titri slīd pār ekrānu,
Un skatītāji noraudājušies iet mājās,
Lai rīt no rīta celtos atkal meklēt maizi
Starp automašīnām un suņu kakām. 
Es gribu tikai piliens būt.
Un dzīvot gribu es starp zivīm niecīgām,
Kas ikrus nērš uz sārtiem akmeņiem.

Krievs un Dievs

Pilsētā, kurā klimst plušķaini suņi un kuces, 
Iedzer kvasu, Vaļera, 
                           no dzeltenās saules mucas!

Debesis veras un piepeši negaidīti
Lejā nāk Dievs
                         un eņģeļu svīta.

Klepo un asaro skatiens uz fasādēm noplukušām
Eh, kā derētu veldzīgi šļākaina 
                                          lietus duša!

Derētu uzvarēt karā un doties mājās
Iekrist gultā ar sievu, pasviežot pagultē 
                                                      koka kāju.

Vārnām un kraukļiem par spīti
Pieliecos ceļmalā, noplūcu 
                                      magonīti.

Pilsētā dūmeņi tveicē un tālumā kustas,
Ja tiem šķērsām kas pāri būtu, 
                                          tie būtu krusti. 

Savērpjas grīstē dombra un balalaika,
Laiks siekalojas 
                        kā traka laika.

Pilsētā, kurā dūmeņi asi,
Rindā stāv Dievs 

                     ar trīslitru burku pēc kvasa.
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Pazaudētie gadi

Pa tīro visu naudu nospēlējām, Jēkab;
Kas lika mums iet iekšā šajā kazino?
Tur jau no sliekšņa pretī nāsīs sitās vilnis ledus gaisa,
Kas oda derdzīgi pēc blēdības un nodevības. 
Kā tagad nokļūsim mēs savā pilsētā?
Nav naudas vairs ne taksim, ne pat autobusam.
Es tagad neuzticos vairs nevienam,
Un it nekam es neticu,
Vien tikai Dievam vienīgajam ticu.

Vien tikai tad, ja tevi pašu satriec
Tās skaņas, kas no stīgām smiltīs krīt kā asaras,
Tad vajag paņemt rokās vijoli
Un pirkstus darbināt, lai melodija ceļas,
Kā strazdu bari pāri jumtu spožumam.
Mēs bijām uzlikti uz sarkanā un melnā, 
Bet bumbiņa uz nulles izkrita.
Es tagad neuzticos vairs nevienam,
Un it nekam es neticu,
Vien tikai Dievam vienīgajam ticu. 

Egils Rozenbergs. Miglu krastmala. 2018. Poliesters, kapars, lins. 225 × 245 cm (Skat. 33. lpp)
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Dagnija Dreika

Linogriezumi

*  *  *

Saulrieta blāvais zeltījums, dūmakainums un neardievas,
sīku šļakatu iešķēlumi uz debesu kartona, neatsaucamas līnijas
zem manas rokas sazaro, neglābjami smalkas un tievas,
nesatricināmi tīmeklīgas, veidojot mezglojumu pīnes –
itin kā ķeltiskas, itin kā ne – neatveramus rakstus ar
nesalasāmiem burtiem, kuri izbiruši kaut kur vēstures izgāztuvē.
Kas šajā svētbirzī bija reiz, par to neviens vairs nesapņo,
Visas skaistās kaujasskatu gravīras tik slepkavīgi neatgriezeniskas. 
 

*  *  *

Jūrakmeņi ir kā galvaskausi – nevainojams to pulējums,
apgludinātie koka stebeni – nenosakāmu zvēru un cilvēku lielakauli.
Te ir tā bangotnes vieta, kur es ne reizi vien jau gulēju,
iesūkdamās smiltīs, kamēr pāri un caurgājēji aizjoņoja,
neatskatīdamies. Manas krelles tagad ir visspožākie prauli,
pūderis – nenoslaukāmi pīšļi, zem lietussīpu nojumes
saaugu es ar šo zemi, sasakņoju tajā asinsvadiem,
Nenošķirt vairs, tik viendabīga šī kopība.
Zviln piesaulē roņi – nepiesaucamas nezivis – mani radi
tāpat ka līvu ciltsmātes Mierjamas zili sirmie dziļumu lopi. 

*  *  *

Aprises top un pārmainās, ieēnojas, iezīmētais ir nolemts,
kamoli izritinās, pavedieniem izaužot radurakstus
un likteņus, galvas apsējus, sašķetinātas jostas,
sapiņķerētas šķeteres tālāk savērpj un spolē,
pieķerot klāt, kas pagadās – stublājus, lakstus,
neaizvadītas dzīves un palienētas, bet neatdotas.
Laikmeta pinums ir ciets. Un neatrisināms, protams.

*  *  *

Kārtības nav, ir secība. Tas, kas neder, arīdzan kaut kam der.
Aizplūdušas sejas, aizskalojušies vārdi, gluds liedags.
Laiks akmeņus izmētājis, pats tos arī savāks. Es neguļu vēl,

kaut kur ugunis iedegas, atkal viss būs no jauna jāsacer 
kā allaž. Kāda vēlīna ēna pa kluso pludmali cilpo,
ievelkot smiltīs švīkas, tikko manāmas sliedes.
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Gana tērgavots, iemērīts, atmests un melsts.
Klusums ir visaptverošs, neatvairāms un biedējošs, 
tik sapņi naktī klaigā kā pāvi vai kuģu svilpes.
Nealojies, lūdzams, lai kas tev pieder. 
Vēsture apbedīs savus mirušos, ja sagribēs – augšāmcels. 

*  *  * 

Lēzena krasta josla, raibie akmeņi nodevīgi glumi.
Te nomesti rūpesti, trejdeviņi nogurumi,
vilnainas aitiņas balti zilganas tagad ganās
brūngani zaļajās acu pļavās, kur nebūs atgriešanās.
Mīlestība, kas māca, spieda un berza, ir nosviesta nost,
es eju garām, uz to pusi nekad vairs nepaskatos.
Ierakta šeitan ir mana pasaulīgā manta un iekrājumi –
bezcerības, atmiņu virtenes, iedomu verdzes un citi nieki: 
bažu, neslavas, raižu aizsaiņi – kas tik viss vēl ne.
Jo te ir tā vieta, kur nekad ne – NEKADNE.

*  *  *
 
Tas dzejolis, kas prom, ir noapaļots – aizgājis, 
tam pašam sava dzīve, ne vairs mana.
Ko gribēs, darīs tas, ne to, ko vēlos es,
pret mani nostāsies un liecinās,
neko tur nepasākt, ja tas ir gatavs. 
Es baltu kaķi labinu – kis, kis – 
bet tam ir padoms savs un sava zināšana. 
Pa piemirkušu pļavu skumjām pilnus ratus
dzen rudens gans, man īdzīgs prāts.
Un zāle jau ir nosirmojusi kā mati.

*  *  *

Aiz mums kaut vai ūdens plūdi
pār izdedžiem, pelniem un pāļiem.
Es turos, jo esmu tā rūdīta 
kā pīķneši – mani brāļi.
Es tikpat barga un būdīga,
cik viņi – un šopašviet stāvēšu,
līdz nomelnēs rītausas piens
un paliks vairs tikai kāvi.
Ja arī ilgi nenāks neviens,
Tad neskumsti – atnāks Nāve.
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* * *

Kur nesasaukt – aiz slīpām lietavām, aiz vēju svēdrām – tur
es atkal aizpeldu. Vēls sadūmojums. Sīvs ir košā rieta ugunskurs
tai pamalē, kur tumsa. Neskaidrs iezīmējums. Iešķēlumi spīvi
kā apjausma par kādu citu – spilgtu, kaut kur iestudētu dzīvi.
Sūrst sarētojumi no tās, bet tas nekas, jo manā astes spurā
kāds nieks no nebeidzamiem tālumiem un bezbailības turas.
No sāls, kas asinīs un lūpu kaktiņos kā ierobojums vecs.
Es esmu tikai gēns no garas virknes, tālāknesams laika siluets. 

Dzejoļi tapuši Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājā, 2016

Dagnija Dreika – dzejniece, rakstniece, tulkotāja, dzimusi Rīgā 1951. gadā. Mācījusies Rīgas 50. 
vidusskolā, Liepājas Lietišķās Mākslas vidusskolā, beigusi LVU svešvalodu fakultāti, kur studējusi 
franču un angļu valodas. 1989. gadā apguvusi serbu un horvātu valodas Belgradā un Zagrebā. 
Publicēties sākusi ap 1969. gadu, pirmo dzejoļu krājumu izdevusi 1971. gadā. Dagnija Dreika 
kopš studiju beigšanas profesionāli strādā literatūrā. Ir Rakstnieku savienības, Autoru apvienības 
un Žurnālistu savienības biedre. Raksta gan pieaugušajiem, gan bērniem, tulko no angļu, franču 
un slāvu grupas valodām, ir daudzu pazīstamu dziesmu tekstu autore. Brīvi runā sešās valodās un 
piedalās festivālos dažādās zemēs, kur vienmēr ir gaidīta viešņa saziņas spēju dēļ. Ir daudzu grāmatu 
autore: dzejas krājumu Brūnās zvaigznes (1971), Mēnessērdzība (1975), Delta (1982), Ziedos ieleja 
(1986), Sniegs un pilnmēness (1990), Priekšsvētvakars (1994), Ūdensvējš (1999), Dievpalīgs (2000),  
Dievzirdziņi, velna zirgi (2005). Prozas: Stāsti un sāgas (1981), Šaipus lietiem, taipus vējiem (1989), 
Krimināletīdes (1997), Burvi, mans burvi (1998), Vēja smiekli (2001), Patiesības izrakumi (2009). 
Viņas dzeja tulkota daudzās mēlēs, plašākā dzejas grāmata izdota trijās valodās Vācijā, bulgāru 
tulkojumā Bulgārijā, proza – Armēnijā. 2004. gadā Dagnija Dreika saņēmusi gada balvu literatūrā par 
H. Melvila romāna Mobijs Diks tulkojumu. 2008. gadā – Itālijas Mario dell`Agatas prēmiju un 2009. 
gadā – Beļģijas Morisa Karēma prēmiju.
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Ingrida Tārauda

*  *  *

miegs aizbēga parādot vienkārši
čau sadrupa palagos
kailums es pieskāros debessmalai
pirkstu kauliņu aristokrātisms
atsitās pret to tur kas respektējamā
vientulībā jūras krastā gaidīja
kaijas un drupināja laiku uz
smiltīm es nekad nevarēšu tik
necaurredzami skatīties tālumā
miegs parādot vienkārši čau
aizņēmās manu naktskreklu un 
aizplīvuroja

*  *  *

mežģīņu svārkos sapinusies
pārgalvīga laime

gredzens ar sārtu akmentiņu
aizripo pa

plecu baltums spītē saulei

kutelīgs iesmējiens
iztraucē smilgu putekšņus

šī vasara 
paceļ pretī debesīm

*  *  *

bezgaleiba irā muna liduojuma
suocīņs i naizabeidzīņs
es prosu teve nikod
nalidoj munam ceļam
krystā a sūplok
i nūsabyrdynuos osoru
stykla gabaleni – natici? –
tici – byus tai ka es tevi
īraudzeišu i zibsneišu
šārmys – tu saceisi
tev byus baile muna truopejuma
a maņ pīdar bezgaleiba

*  *  *

vizbuļiem piezilotas mežmalas

kaut kur vecs indiānis
mokās ar neredzēšanu
un nevar savirpināt uz
zīda diega pērlītes

apstādināt tās nevar
aizripinās pa pirkstu
plastiku

laiks – tas 
nekad neatbildēs

kur tu esi

*  *  *

tur pie okeāna
krasts ilgu pilns
iztukšotas gliemežmājas un
ronis mūžīgā mierā

ilgu pilns ir mans krasts
ar tālu kuģu uguņiem
okeāna tālē
kaut kur

pilns ilgu ir
aizaugušais ābeļdārzs
Latgales dziļumā

*  *  *

sapnim bija cigoriņziedu krāsa
atdeva pirkstu spēles
iepriekš nokavēto

mīlēta sieviete
puscentimetru virs bruģa
iekš laternu gaismām
veido sirdspukstu rakstus
mīlēta sieviete
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dejo lietū
izdejo sausa

sapnim bija cigoriņziedu krāsa
pirksti nogura spēlēties

*  *  *
es tevi meiļoju
saulislaidā*  uzpleiksnej
nuokūtne
es tevi gribu
pasauļa apstuosme leidz
ar dalnu iz tovys mīsys
es tevi izdzeivuošu
boltuos lopuos
piec myusu
es tevi… aiz myužeibys vēļ

*saulislaidā – saulrietā

Ingrida Tārauda dzim. 1971. gadā. No 2007. 
gada novembra Latvijas Rakstnieku savienības 
biedre. Periodiski publicējas Latgales kultūras 
centra izdotajā Tāvu zemis kalendārā, arī 
krājumā Olūts. Desmit gadus publicējas 
Rēzeknes literātu kopkrājumā Rēzekne 
(1997-2008). Periodiski publicējas laikraksta 
Malienas Ziņas literārajā lappusē Ezerlāse. 
Publicēti dzejkrājumi Boltais šokolads / Baltā 
šokolāde (2012), Pērlītes zem kājām / Bisers 
zam kuoju (2017), sagatavošanā Pajautys / 
Sajūtas. Latviešu autoru Īrijā kluba „Baltie vārti” 
dibinātāja un vadītāja. 

*  *  *
tod tys mīsts*
lieneigim maigim skuovīnim
tymsa izpluovoj i
gleiši cylvāki skaita  pantus
upis krostā viersyun akminim
eļneigu tekstu laiks
urbanisms ar Čaku
otkon vīna atrosta dzeive
i streipstreipom  sveita**
liļovi-malna
plandej 
čusktynuosim mīleibu***
namūdynojūt mīstu

*mīsts – pilsēta

** sveita – mētelis 

***mīleiba – mīlestība
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LAMBADA 89
Neuzrakstīta romāna pēdējā nodaļa

Eva pievēra acis, šoseja zem mašīnas rite-
ņiem traucās uz priekšu, ceļa abās pusēs, kā 
reiz lasītās rindās, TUR BIJA LAUKI, MEŽI un 
TĀ TĀLĀK...

Aiz muguras palika Rīga, Zemgales līdze-
nums. Lietuva, tad robeža, kur robežsargi, 
nicīgi aplūkojuši viņu kompāniju, kur tie gar-
mataiņi vazājas, un visas tās viņu bungas, uz 
zaporožeca jumta piesaiņotas, ērmi, ne pa-
domju cilvēki, tādiem vēl vīzas dod! Un ne 
somās, ne koferos nevienas pašas šnabja pu-
deles! Ko tad viņi Polijā meklē, hipiji nelai-
mīgie?

Arī Polijas pusē tas pats, krievi, tādēļ tāds 
braucamais, labi, ka ne tanks!

Velti Eva smaidīja, te viņas blondais skais-
tums, īsta Varšavas sirēna, nenostrādāja, arī 
DZIEŃ DOBRY, PANOWIE! neiedarbojās… Pa-
ses ar vīzu zīmogiem tika grozītas un pētītas, 
beidzot šķībs smīns un mājiens – brauciet!

– Ārzemes… – norūca Garais, viņu basists.

– Vienā maisā dzīvojam, soclāģerī… – šņāca 
Resnais, bundzinieks.

– Nu, Polija tomēr ir un paliek Polija! – Eva 
aizsvilās, poļu asinis, vismaz ceturtā daļa, tā-
das nievas necieta.

– Paldies Dievam, ka vispār tikām ārā! – Ni-
kiņš kā vienmēr bija optimists.

Jā, nodomāja Eva, brīnumi tomēr notiek! Vai 
viņi vēl pirms gadiem diviem trim varēja pat 
sapņot par ārzemēm? Uz Baku – lūdzu! Uz 
Minsku? Lūgtum! Labi, tagad viņi brauc uz 
Dēdērē! Pie dederastiem, kā austrumvācie-
šus saukāja Garais, gudrinieks atradies!

Kā kamieļi viņi bija izlīduši cauri visām ada-
tas acīm, spēlējuši visos tajos viņu komjau-
niešu festivālos, protesta dziesmas tās esot! 
Tālāk – visas tās anketas, pārrunas! Darba 
vietas raksturojumi! Tomēr kaut kas bija mai-
nījies. Tas pats glumais tipiņš, komjaunatnes 
sekretārs, visi tie draudzīgie padomi, nekā-

das džinsas! Tās pinkas – mājiens uz puišu 
pusi – nost! 

Iespējamas provokācijas! Bet sarunas beigās, 
Bože moi! Tipiņš pamirkšķināja ar aci un at-
sita žaketes atloku, un tur – auseklītis!

– Gdaņska! – viņas pussnaudu pārtrauca Ni-
kiņa sauciens.

Viņi apstājās pie Konservatorijas kopmītnēm. 
Tur Garajam bija paziņas, kopā spēlējuši Šau-
ļu festivālā. Iekārtojās kā karaļi, puiši vienā 
koju istabiņā. Eva pie poļu meičas, flautistes 
Katažinas. Poliete, nopētījusi Evas gredze-
nus un rokassprādzes un, protams, iztaujā-
jusi, vai tiešām Latvijā dzīvo vieni vienīgi krie-
vi, aizskrēja uz mēģinājumu.

Visu dienu viņi klīda pa pilsētu.

Vecas noliktavu ēkas, tirgoņu mājas ar 
augstiem akmens lieveņiem, baznīcas un 
visur izkārtnes, BERNSTEIN, BERNSTEIN, 
BERNSTEIN…

– Vai patiešām visas tās mājas pieder vienam 
vācietim? – brīnījās Resnais.

– Drīzāk kādam žīdiņam! – atsaucās Garais.

Evai tas lika sarauties, nu jā, blakus tai ce-
turtdaļai poļu asiņu viņā pulsēja vēl viena 
ceturtdaļa ebreju! – Mēs, Grāmatas tauta! – 
viņa vienmēr lepni paziņoja tajos viņu stul-
bajos dzerstiņos.

– Duraki! Vāciski Bernštein nozīmē dzintaru! 
Tie ir suvenīru veikali! Tūristiem!

Kad Garais tabakas bodītē gribēja nopirkt tik 
kārdinošo Camel paciņu, kasiere uz viņa rub-
ļiem un austrumvācu markām paskatījās tā, 
it kā viņš tai taisītos nolaupīt godu, neatejot 
no kases, kā noņirdzās Nikiņš.

Sāka gribēties ēst. Maizes klaips no mājām 
un Resnā prātīgi vēl Viļņas tirgū pirktais žā-
vētās desas luņķis un speķis žāvājās puišu is-
tabiņas ledusskapī.

Ieraudzījis uz ielas stūra nošņurkušu vīreli, 
kurš žēli staipīja akordeona plēšas, Garajam 

– bads māca domāt! – prātā iešāvās ideja, kā 
saka, augstāka par skapi!

– Mēs spēlēsim! Pie stroķiem!

Tika izsaiņotas ģitāras, Garais un Nikiņš no-
raustīja stīgas, Eva, no atkritumu tvertnes iz-
zvejojusi apavu kārbas vāku, ar lūpu zīmu-
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li tur uzrakstīja ZBIERAMY NA PIWO! – tas 
nozīmējot – vācam aliņam! – un iegrūda to 
rokās Resnajam, ko citu viņš te bez bungām 
darīs?

Eva dziedāja Pērkona dziesmas, bītlu ALL 
YOU NEED IS LOVE!

Gājēji piestāja, Resnā cepurē paskopi krita 
nelielas naudas zīmes.

– A poliski tu nemāki? – Nikiņš ievaicājās.

– Proszę pana! – Eva atsaucās un uzsāka – 
Czerwone maki na Monte Cassino…, tad 
pārgāja uz Orzeł biały.

Pienāca milicis.

– Nu būs sūdi lielāki kā Piektajā gadā! – ie-
brēcās Resnais, bet milicis asarām acīs pieli-
ka roku pie cepures.

– Solidarność! – paspiedis puišiem roku, viņš 
pieliecās un noskūpstīja Evas vaigu.

Resnais sastūķēja naudu kabatās, un tuvāka-
jā restorānā viņi lika ēdienam trūkties.

II

Izdīcis no Resnā naudu, kopmītnēs Garais, 
tāds nu viņš mums bija! – atgriezās ar sarka-
nu un baltu rožu buķeti. 

– Tas tev! – pusi ziedu viņš pasniedza Evai, 
bet otru pusi atstāja Katažinai, lai redz, ka 
lotiši prot uzvesties!

Nākamajā rītā viņi šķērsoja Vācijas robežu. 
Atkal tika pētītas pases, suņi pie robežsar-
gu kājām gestāpoviski rūca, sevišķi aizdomī-
ga tiem likās Resnā mugursoma, nu jā, leišu 
speķis!

Berlīne viņus sagaidīja ar pelēku rudens lie-
tu, koncerta organizētāji, DDR komjaunieši, 
viņus nometināja savā mītnē, FDJ kultūras 
centrā.

Vakarā visi dzēra alu, tad puiši nolūza, bet 
Eva palika kopā ar vācu meičām skatīties te-
levīziju. Ekrānā veci vīrieši kaklasaitēs kaut 
ko gari un plaši runāja, Eva saprata labi ja 
trešdaļu, te vācietes pieleca kājās un metās 
viena otru apkampt.

– Robeža ir vaļā! – viena iekliedza Evai ausī, 
tad visas metās ārā pa durvīm.

Eva aizskrēja uz puišu istabu, nu jā, bāleliņi 
krāca kā lāči!

– Rietumi ir vaļā! – viņa auroja tā, ka tie pie-
lēca kā mīļie!

– Pēc piecām minūtēm mēs braucam!

Istabā viņa izgāza sava kofera saturu uz dī-
vāna, izvandīja visu, tad atrada tik mīļos sar-
kanos svārkus, balto blūzi, paķēra manikīra 
šķērītes, tās audumu negrieza. Tad ieraudzī-
jusi uz galda šķēres, ar kurām viņas atvēra 
vīna pudeli, lika lietā tās.

Šņiks šņaks! – audums padevās. Tad tika sa-
šūts kopā uz vācu meiču šujmašīnas, URRĀ! 

– sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs!

Puiši ārā jau gaidīja, visi sametās mašīnā, 
Resnais pie stūres, ko īstam latvietim var pa-
darīt tie pāris vācu aliņi, Eva, karogu rokā, 
izliecās pa atvērto logu. Delakruā glezna tā 
bija, Brīvība uz barikādēm!

Lai nu ko, bet braukt Resnais mācēja! Cauri 
ļaužu pūļiem, kas traucās uz Brandenburgas 
vārtu pusi, viņi izmanījās izbraukt ne sliktāk 
kā video redzētajās filmās, ļaudīm skandē-
jot – AUSTRIA! AUSTRIA! – nu jā, tie karogi 
viņiem likās tik līdzīgi…

Visa Sienas piekāje bija ļaužu pilna, tur bija 
gan jauni, gan veci, robežsargi, atkāpušies 
malā nesaprašanā skatījās – kas nu būs, kā 
tad tā? Vairs nav jāšauj? Arī suņi nodūra gal-
vas – riet vairs nevajag? Nogāzt no kājām un 
kost, kost, kost – arī nevajag? Un kas ar vi-
ņiem tagad notiks? Vairs nebaros? Šaize!

Nepacietīgākie rāpās pāri Sienai, ar laužņiem 
un āmuriem dauzīja sienu, robežsargi tikai 
noskatījās, kā tad tā? Šaize, šaize!

Tur, otrajā pusē, gaisā švirkstēdamas lidoja 
raķetes, sprāga petardes, tūtināja automo-
bīļu taures, melnādainie rietumberlīnieši ap-
kampās ar Austrumberlīnes gastarbeiteriem 
vjetnamiešiem, plūda alus un šampānietis, 
zemē mētājās, kur palicis vācu ORDNUNG? – 
banānu un apelsīnu mizas… Evai reizes trīs, 
ja ne vairāk, tika piedāvātas laulības, Garo 
un Nikiņu berlīnietes aizrāva sev līdz – sek-
suālā revolūcija bija klāt! – Resnais bučojās 
ar izkāmējušu rastafārieti, velns viņu zin, vī-
rieti vai sievieti, karnevāls tas bija, viss, viss 
vārījās!

Pāri visam dārdēja Lambada, vienojot abas 
Sienas puses, Berlīni, Vāciju, visu pasauli! 

Beigas □
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SEPTIŅI ZĀBAKU PĀRI
No cikla Rīgas leģendas

Sāksim ar visiem zināmo. 1946. gada 3. feb-
ruārī Rīgā, Uzvaras laukumā pēc tiesas sprie-
duma publiski pakāra septiņus vācu virsnie-
kus – Fridrihu Jekelnu, Zigfrīdu Rufu, Alek-
sandru Bekingu, Džonu fon Monteonu, Bro-
ņislavu Pavelu, Fridrihu Verteru un Hansu Ki-
peru.

Maizi un izpriecas! – to zināja jau senajā 
Romā, nu jā, maize uz kartiņām, tirgū – rupj-
maizes kukulītis maksāja desmit červoncus1, 
bet izpriecas, nu sarīkosim kaut ko tādu, ilgi 
neredzētu, publiski nāvessods Rīgā sen nebi-
ja redzēts, lai tiek ļaudīm savs prieciņš!

Kad pakārtie, lēni, kā negribot, šūpojās ka-
rātavu cilpās, pūlis rēkdams pārrāva kareivju 
ķēdi un metās pie karātavām, ņirgādamies 
šūpoja pakārtos, sēdināja sev plecos, ģene-
rālim Jekelnam norāva bikses.

Kad tika ieviesta kārtība un pūlis atspiests, 
izrādījās, ka pakārtajiem nozuduši zābaki, ti-
kai vienam kājā nez kāpēc palicis viens vien-
tuļš zābaks.

1 Červoncs (krievu val.) – līdz 1947. gada reformai: 10 
rubļu naudas zīme.

Esmu dzimis Rīgā 1941. gadā. Pabeidzis 
vidusskolu, īsu laiku mācījos augstskolā 
latviešu valodas, tad vēstures fakultātē. 
Tālāk dažādi darbi – ugunsdzēsējs teātrī, 
krāvējs, sargs u. c. Atjaunotās Latvijas 
laikā – redaktors apgādos „Vaga” un 

„Artava”.

Publikācijas kopš 1982. gada, iznākušas 
30 grāmatas bērniem, 2 romāni un 3 stāstu 
krājumi pieaugušajiem, apm.12 raidlugas, 
kā arī kopā ar Lienīti Medni-Spāri un 
Vladi Spāri romāns Odu laiks.

Darbi tulkoti vācu, angļu, franču, krievu, 
somu, lietuviešu un bulgāru valodās.

Tad ļaudis pamazām izklīda, svētki bija bei-
gušies. Iluminācija šoreiz izpalika.

Tikai – kur palika pārējie zābaki, kopskaitā 
trīspadsmit?

Pirmais pāris uzpeldēja jau nākamajā sest-
dienā Zirgu salas krāmu tirgū – utenī. Pārde-
vēja – bakurētains sievišķis – tos par červon-
cu žūksni pārdeva Krišjānim Nagainim no 
Bauskas, darba zemniekam. Nagainis, pār-
vedis zābakus mājās, teju vai pusdienu cīnī-
jās ar tiem kā Jāzeps – varbūt tas bija Jēkabs? 

– ar eņģeli, tos kājās stīvēdams, tie nepade-
vās – nekādas bezierunu kapitulācijas! – ne-
līda kājās, nelīda, un viss! Kas Nagainim atli-
ka? Nospļauties un smagu sirdi – tāda nauda 
zemē nomesta! – nolikt tos priekšnamā – nu, 
varbūt zābaki izaugs lielāki, varbūt paša kā-
jas sarausies, ko tik tāds stulbenis nevarēja 
savā prātā stiķēt! Dulls kas dulls! Žurkas bija 
gudrākas, tās brīnumiem neticēja, sagrauza 
viens un divi!

Otro pāri pret pudeli paštecinātā un speķa 
gabalu iemainīja Broņislavs Voguls, N. pa-
gasta partorgs2. Arī tam zābaki izrādījās par 
maziem – velna fašisti, tiem kājas tievas kā 
kazām! Tā tie nostāvēja gadus četrus, nā-
cās vien atdot dēlam Vladimiram, tam Rīgā, 
arodskolā, pie melnā šineļa zābaki piestāvē-
ja kā kulaks uz acs. Būs ballītēs pirmais čalis!

2 Partorgs (krievu val.) – komunistiskās partijas 
pirmorganizācijas sekretārs.
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Tikai – par velti mīlēts! – zābaki noslīka kopā 
ar īpašnieku Daugavā, kad pa burbuli nogāja 
lepnais kuģis Majakovskij...

Trešo pāri iebraucamajā vietā Vienības gatvē 
nopirka medmāsa Elza Grīnupa no Dunda-
gas. Pārveda mājās un jau otrās dienas va-
karā aiznesa uz mežu – tur bunkurā slēpās 
viņas brālis, bijušais leģionārs Kārlis Grīnups. 
Zābaki derēja kā uzlieti, tikai – Elziņa tika iz-
sekota, mežiņu ielenca istrebīķeļu3 ķēde, divi 
no bunkura padevās – vēlāk tiesa un dvad-
caķ pjaķ ļet lagerjei4. Kārlis atšaudījās līdz 
pēdējai patronai, līdz automāta kārta viņu 
apklusināja uz mūžu. Zābaki tika Lielgalvju 
Pēterim, – greizsirdīgs, jo nedeva šim Elziņa, 
nedeva! – kurš arī bija mežabrāļu uzrādītājs.

Pastaigāja kā pāvs dienas divas un – šnup 
divup! – pa logu ielidoja rokas granāta un 

– šlus!5 – aizgāja Pēteris pie tēviem, tik vien 
kā tā sarkanā zvaigzne uz finiera piramīdas 
kapos un vēl – pionieri svētkos, tad arī tie 
kaut kur izkūpēja. Elziņa piecdesmit sestajā 
atgriezās no Sibīrijas – profesija palīdzēja iz-
dzīvot – apprecējās, divi bērni, tagad pensijā.

Ceturto pāri Andrejs Pukše bija norāvis paš-
rocīgi tam velna vācietim, un derēja! Tikai – 
jau otrajā valkāšanas reizē – brālēna kāzās – 
pēdas niezēja kā nātru sakostas, pampa un 
metās tulznas, nācās sēdēt kā nolēmētam, 
ne tev padancot, ne dūres izvicināt!

Nelīdzēja ne mātes ieteiktās zāles – vaivariņi 
vai pelašķi – kājas smirdēja kā āzim, nē, tā-
das Ēģiptes mocības bija neciešamas, nācās 
vien mest kaunu pie malas un iet pie vecās 
Mokišķu Mades, tā izslavēta burve un zint-
niece – viņa, zābakus paspaidījusi un, krus-
tus mezdama, apošņājusi no iekšas un ārpu-
ses, paziņoja, ka zābakos dancojis pats Nela-
bais vai vismaz kāds no viņa pakalpiņiem, tie 
smirdot pēc cilvēku asinīm, te nekādi vārdi 
nelīdzēšot, lai tikai nesot uz kapsētu, un tur 

– svētītā zemē – aprokot, jo citādi pats valkā-
tājs tajos aizdancošot taisnā ceļā uz elli!

Kas nabaga Andrejam atlika? Nomocījies vēl 
dienas trīs – sazin, ko tā dullā bāba sarunāja! 

– vakara krēslā aiznesa uz kapsētu un apraka, 
un – ligu kā ar roku noņēma!
3 Istrebīķeļi (krievu val.) – paramilitārs grupējums, kas 
piedalījās operācijās pret mežabrāļiem.
4 Dvadcaķ pjaķ ļet lagerjei (krievu val.) – divdesmit pieci 
gadi izsūtījuma nometnēs.
5 Šlus! (vācu val.) – cauri!

Piekto pāri kādam spekulantam kā lietiskos 
pierādījumus konfiscēja Sarkanarmijas ra-
jona milicijas iecirkņa leitnants Konstantīns 
Mozeļskis. Viss būtu labi, zābaki derēja, ti-
kai...

Tikai tai viņu spēlītei, naktīs pārģērbtiem ci-
vildrēbēs, uz Bauskas šosejas papurināt tos 
Rīgā braucējus budžus, ņedobitih buržujev!6 

– reiz pienāca gals.

Viens no miličiem, latvietis, pistoli rokā, iz-
lēca uz ceļa un uzsauca: – Stāvi! Mēs esam 
mežabrāļi! Nāksies padalīties! Atnāks vecie 
laiki, tad norēķināsimies! 

Ne tie laiki, vismaz Mozeļskim un draudzi-
ņiem, atnāca, nekā!

Kādu nakti – pamalē ausa jau rīts – no pē-
dējā vezuma izlēca bariņš automātiem bru-
ņotu enkāvedešņiku7 un apšāva miličus kā 
trušus. Mozeļski un viņa bēdu brāļus aizvil-
ka līdz tuvākajam purviņam un nogremdēja 
akacī. Tiesāt vēl tādus, ko vēl ne, nosmirdēs 
pa visu pasauli, ir cilvēks, ir problēma, nav 
cilvēka, nav problēmas, kā teica pats Josifs 
Visarionovičs! Šitā pašdarbība neies krastā, 
ja vajadzēs – visus tos kulakus paši paņem-
sim pie dziesmas!

Nu bet zābaki? Tā arī nogrima purvā, piesū-
cās ar rāvu un sapuva? Tā arī sapuva. Vai če-
kistiem savu trūka? 

Sesto pāri, šķiet, tie bija paša ģenerāļa Frīd-
riha Jekelna zābaki, Aleksis Marcinkevičs – te 
politnekorekti nosaukšu viņa tautību: čigāns 

– ieguva visai nosodāmā veidā, tie paši uz-
maucās viņam kājās kādas Jūrmalas vasarnī-
cas priekšnamā. Cik tur tās gudrības, naktī 
izspiest priekšnama lodziņu, kā zutim ielīst 
iekšā, un – tur jau tie mēnesnīcā spīdināja 
spožos sānus un – hav ruk!8 – tagad Aleksis 
galifē biksēs, trofeju divrindu žaketē, šitajos 
zābaciņos varēja staigāt kā īsts bāro, čigānu 
barons!

Nu, bija paknapi, spieda, bet nebija jau Alek-
sis ar pirkstu taisīts! Iemīza vienā zābakā, 

6 Ņedobitih buržujev! (krievu val.) – nenoslaktētos 
buržujus.
7 Enkāvedešņiku (krievu val.) – no abreviatūras NKVD 
(Narodnij Komisariat Vnutreņņih Djel) – Iekšlietu Tautas 
Komisariāts jeb „čeka”.
8 Hav ruk! (it kā romu val.) – izsauksmes vārds.
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iemīza otrā, tie neizturēja un – Hände hoch!9 
– padevās!

Tikai – īsas dziesmas nav garas! – drīz vien 
viņu sasēja un tiesā – Aleksej Martinovič 
Marcinkevič, odna tisjača tridcatovo goda 
rožģeņija10, par zādzību ar ielaušanos, nē, 
ne jau par to Jūrmalas vasarnīcu, nē, paša 
Nelabā sakūdīts, ielīda viņš pie Vojentor-
ga11 priekšnieka, un tur, jau ārā nākot ar 
pilnu maisu plecos, viņu paņēma ciet un – 
imeņem Latvijskoj Sovetskoj Sociaļističeskoj 
Respubļiki!12 – pieci gadi lāģerī!

Tālāk – etaps. Dievs vien zina, kā viņš pasar-
gāja savu dzīvību un smalkos zābakus, ur-
kas13 peresilkās14 tikai blenza caur pieri, bet 
jau uz baržas, peldot pa Jeņiseju, kad klāt 
pienāca pats pahans15: – Nu, mainīsimies? – 
vairs nelīdzēja nekas: divi blatniji16 izpurināja 
viņu no zābakiem kā putekli.

Bet – Dievs nav mazais bērns, viņš nenovēr-
sa savu vaigu no nabaga čigāniņa, jau otrajā 
dienā pahana lepnībai pienāca gals.

Viņu ielenca zeki17, sacēla haju18, noasināta 
vīle ieurbās paškronētā likumīgā zagļa sirdī 

– viltvārdis šis esot, jau voļā saostījies ar mu-
soriem19, ssučilsja20 – un tad jau – tiri piri – lī-
ķis pārlidoja pāri bortam. Īss plunkšķis, sar-
gu šāvieni un saucieni: – Ņe uiģoš, padla!21 

– Vasja Kots nogrima Jeņisejā.

– Tādi labi zābaciņi bija... – caur zobiem iz-
šņāca kāds no konvoja.
9 Hände hoch! (vācu val.) – rokas augšā!
10 Aleksej Martinovič Marcinkevič, odna tisjača tridcatovo 
goda rožģēņija (krievu val.) – Aleksejs Mārtiņa dēls 
Marcinkevičs, dzimis tūkstoš deviņi simti trīsdesmit 
pirmajā gadā.
11 Vojentorgs (krievu val.) – preču veikals armijas 
virsniekiem.
12 Imeņem Latvijskoj Sovetskoj Sociaļističeskoj 
Respubļiki! (krievu val.) – Latvijas Padomju 
Sociālistiskās Republikas vārdā.
13 Urkas (krievu val. slengs) – nievājošs cietumnieku 
apzīmējums.
14 Peresilka (krievu val.) – etaps.
15 Pahans (krievu val. slengs) – ieslodzīto līderis.
16 Blatnije (krievu val. slengs) – kriminālajai pasaulei 
piederošie.
17 Zeki (krievu val. slengs) – ieslodzītie.
18 Sacelt haju (krievu val. slengs) – sarīkot troksni, 
nekārtības.
19 Musori (krievu val. slengs) – miliči.
20 Ssučilsja (krievu val. slengs) – slepus sadarbojās ar 
varas pārstāvjiem.
21 Ņe uiģoš, padla! (krievu val.) – neaiziesi, maita!

Pats Aleksis Marcinkevičs izdzīvoja, atgrie-
zās Latvijā, ielika zelta zobus, uzcēla Māru-
pē māju, apprecējās, saražoja bērnu bariņu 

– cik tur tā darba! – un dzīvo vēl šobaltdien, 
ja vien nav nomiris.

Tā, seši pāri nu būtu pie vietas, bet septī-
tais? Nu nebija tur pāris, tik vientuļš zāba-
ciņš. To pašu kāds iežēlojies uzdāvināja – ko 
tu ar vienu darīsi, ja pašam vēl divas kājas! 

– invalīdam vienkājim, vienrocim bez kreisās 
acs. Viņš, Mihails Kuzņecovs, dedzis tankā, 
bijis vācu gūstā, pabijis pie Vlasova, izbē-
dzis, nokļuvis partizānos, uzrāvies uz mīnas, 
pēc hospitāļa šeit, fašistu zemē, kara orde-
ņiem apkāries, pie Kolhoznieku tirgus, kanā-
la malā lūdza žēlastības dāvanas. (“Bratja i 
sjostri! Krov proļival! Za Roģinu, za Staļina! 
Pomogiķe! Hrista raģi!”)22

Šnabim pietika, ar kruķi viņš atgaiņājās no 
samovariem23 – bezkāju bēdubrāļiem uz dē-
līša ar riteņiem, tie – utes tādi! – līda kauties.

Tikai tā kāja, kaut kas tur bija, bet kas? – 
Gangrēna! – paziņoja ārsts Gurevičs, vēl vie-
na fašistskaja svoloč24!

Grieza pa gabalam, un – nogrieza! Nomira 
Mihails Kuzņecovs, dzimis 1924. gadā, Veļi-
kije Luki, Bogomolovas ciemā. Lai Dievs mie-
lo viņa dvēseli!

Bet – kur palika viņa zābaks? Tas ilgi nogu-
lēja sainī ar M. Kuzņecova birku kara hospi-
tāļa noliktavā, bet 1994. gadā, PSRS armijai 
izvācoties no Latvijas, tika nodedzināts cen-
trālapkures kurtuvē.

Te kāds uzmanīgāks lasītājs – ir, ir vēl mūs-
dienās tādi! – pajautās: – Bet kur palika vēl 
viens zābaks, tas, kuru nenorāva vienam no 
pakārtajiem?

Atbildēšu godīgi. Nezinu. Nezinu, un viss! □ 

22 Bratja i sjostri! Krov proļival! Za Roģinu, za Staļina! 
Pomogiķe! Hrista raģi! (krievu val.) – Brāļi un māsas! 
Asinis nežēloju! Par Dzimteni, par Staļinu! Palīdziet! 
Kristus vārdā!
23 Samovari (krievu val. slengs) – tā pēckara laikā sauca 
invalīdus bez rokām un kājām.
24 Fašistskaja svoloč (krievu val.) – fašistu nelietis.
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Lienīte Medne-Spāre

AIZBILDNIS

– Kāpēc tu to dari? – aizvilcis rāvējslēdzēju un 
saraustījis pār iekritušo vēderu žaketes stū-
rus, jautāja vīrietis.

– Kaut kas nebija labi? – Meitene satraukti ie-
grūda roku īsās vējjakas kabatā un cieši sa-
žņaudza saujā pirms brīža saņemto naudu.

– Nē, viss kārtībā. – Vīrietis pacēla stāvāk at-
zveltni, iegrozījās ērtāk un atbalstīja kruste-
niski saliktas rokas uz stūres. – Es taču tikai 
pajautāju, kāpēc.

– Es pirmo reizi…

– Nestāsti nu! – vīrietis viņu pārtrauca. – Es 
jau kur tas laiks garāmbraucot redzu tevi te 
stāvam.

– Man varbūt patīk, – meitene, neomulīgi uz-
rāvusi plecus, izgrūda.

– Kā tad!

– Ne vienmēr, protams, bet tu esi tik liels un 
stingrs… – Viņa pārlaida mēli lūpām, uz ku-
rām vēl vīdēja ķiršbrūnas lūpu krāsas palie-
kas, un uzmeta vīrietim lētas pornoaktrises 
skatienu. 

– Izbeidz! – Vīrietis ar plaukstu aizmēza no 
sejas apmierināto smaidu, kas neviļus parā-

Lienīte Medne-Spāre studējusi franču valodu / 
literatūru Latvijas Valsts U. (1973-1976). Viņas 
stāsti 80. gados publicēti Liesmā un Avotā. 
Strādājusi par redaktori izdevniecībā „Atmoda” 
(1989-1990), apgādā „Artava” (1990-2004), 
izdevniecībā „Skarabejs” (2005-2008). Kopā ar 
līdzautoriem – savu dzīvesbiedru Vladi Spāri un 
Juri Zvirgzdiņu – uzrakstījusi romānu Odu laiks 
(2009). Piedalījusies žurnāla Tīrraksts veidošanā. 
Vairāki stāsti publicēti žurnālā Latvju Teksti un 
LRS laikrakstā konTEKSTS.

va augšup lūpu kaktiņus. – Es vienkārši gribu 
parunāties.

– Man nav laika runāt. – Meitene pastiepa 
roku uz durvju pusi.

– Naudas dēļ? – vīrietis neatlaidās.

Meitene noraidoši saviebās un novērsusies 
palūkojās ārā. Tumšā pagalma dziļumā no-
klaudzēja mašīnas durvis, pēc brīža gar iz-
dangātā ceļa malu, vairīdamās no dubļu 
pančkām, aizlīkumoja jauna sieviete augstos 
spīdīgos zābakos. Iedūcās motors, un viņai 
garām, kā dunku iegrūžot mugurā priekšē-
jo lukturu gaismas, aizlīgojās sagrabējis bak-
lažānkrāsas volvo. Apstājusies pie pamestas 
sargbūdas zem vienīgās neizsistās laternas, 
sieviete ar abām plaukstām nobraucīja īsos 
svārkus, izķeksēja no jakas kabatas spogulī-
ti un, atgāzusi galvu, ar izplestiem pirkstiem 
saglauda matus, kurus vējš tūlīt pat sasvieda 
atpakaļ sejā.

– Tā ir Svetka, – teica meitene. – Viņa strādā 
pa īstam.

Vīrietis, uzmetis blāvi dzeltenās gaismas aplī 
stāvošajai sievietei īsu skatienu, sāniski atgā-
zās pret automašīnas durvīm un izvilka no 
bikšu aizmugurējās kabatas maku.

– Tu gribēsi vēlreiz? – meitene neticīgi jautāja 
un ar plaukstas virspusi nobrauca pār muti.

– Nē, – vīrietis atbildēja,  – tikai parunāsimies.

– Ej uz mājām un runā ar sievu. – Meitene 
uzmeta naidīgu mirkli zelta gredzenam viņa 
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pirkstā, uz kura spurojās īsu melnu spalviņu 
biežņa.

– Mana sieva šovasar nomira. – Vīrietis pārli-
ka maku kreisajā plaukstā un ar labās rokas 
īkšķi ierasti pavirpināja gredzenu. – Insults.

– Skaidrs, – meitene novilka un, nenolaižot 
skatienu no rokas, kas žņaudzīja naudasma-
ku, steidzīgi piebilda: – Man žēl.

 – Mēs nodzīvojām kopā gandrīz divdesmit 
gadus, – vīrietis turpināja, – un viņa vienmēr 
gribēja parunāties… pēc tam.

– Pēc seksa? – meitene lietišķi jautāja.

– Tas nebija sekss, – vīrietis asi izgrūda.

Meitene uzmeta viņam izbrīnītu skatienu.

– Mēs mīlējāmies, – gari stiepdams patska-
ņus, teica vīrietis un pēc īsa klusuma brīža 
atkārtoja: – Mēs mīlējāmies, un pēc tam viņa 
vienmēr gribēja parunāties.

Viņš izņēma no maka desmit eiro un nolika 
uz putekļainā paneļa meitenes priekšā. Iešķī-
bi atšieptu apakšlūpu viņa atpūta no acīm 
sapinkātos matus un uzmeta vīrietim jautā-
jošu skatienu. Pagrūdis uz priekšu iesirmiem 
rugājiem klāto žokli, viņš apstiprinoši pamā-
ja. Veikli kā izsalkusi līdaka, ķerot ēnainās 
ūdenszālēs apmaldījušos zivteli, meitene pa-
kampa krēslā tikko samanāmo naudaszīmi, 
iemurcīja to kabatā un, skaļi ierāvusi caur 
nāsīm gaisu, jautāja:

– Tev uzpīpēt ir?

Noglabājis maku žaketes iekškabatā, vīrietis 
pastiepās pāri meitenes ceļgaliem un izņē-
ma no cimdu nodalījuma „Winston” paciņu. 
Izkratījis no tās vienu cigareti, aizsmēķēja un 
iemeta paciņu meitenei klēpī.

– Ņem visas, – viņš teica.

– Un padzerties?

Vīrietis ar knipi uzsita pa minerālūdens pu-
deli, kas slīpi gulēja starp viņiem glāžtu-
rī. Meitene iesūca krietnu malku, sparīgi iz-
skaloja muti un, atgrūdusi vaļā automašīnas 
durvis, izspļāva ūdeni zemē, tad padzērās, 
iežmiedza pudeli starp melnos legingos ie-
spīlētajiem stilbiem un ar garajiem tumši zi-
las lakas klātajiem nagiem izknibināja no pa-
ciņas cigareti.

– Par ko runāsim? –  Viņa iesprauda to starp 
lūpām un, izstiepusi kaklu, paliecās tuvāk vī-
rietim.

– Tev interesanti nagi, – viņš teica, uzšvirksti-
nājis šķiltavas.

– Kā debesis, ne? – Meitene pastiepa uz 
priekšu roku, starp kuras izslietajiem pirk-
stiem gailēja cigaretes oglīte, un, uzpūtusi 
tai kuplu dūmu mutuli, apmierināti piemeti-
nāja: – Un šitie bija mākoņi.

– Tikai zvaigžņu tev nav.

– Kā ne? – Meitene pavērsa pret vīrieti cigare-
tes galu. – Viena ir.

– Jā, – viņš piekrita. – Viena ir.

– Tā ir Polārzvaigzne. – Meitene uzmanīgi no-
trauca plāno pelnu kārtiņu, uzmeta vērtējo-
šu skatienu kvēlojošajai oglītei un lepni pie-
metināja: – Visspožākā zvaigzne debesīs.

– Patiesībā visspožākā zvaigzne, ko var redzēt 
nakts debesīs, ir Sīriuss, – vīrietis piesardzīgi 
iebilda.

– Ja? – meitene uzmeta lūpu. – Man brālis 
teica, ka Polārzvaigzne.

– Daudzi tā domā, – vīrietis mierinoši noteica.

– Viņš man parādīja, – meitene atcirta, ieņur-
cīja neizsmēķēto cigareti pelnu traukā un, 
sakņupusi uz priekšu, pārlaida skatienu de-
besīm. – Tikai tagad neko nevar redzēt.

Nolīcis pār stūri, vīrietis pavērās tumīgajos 
mākoņos, kas gūlās uz pilsētas uguņu traus-
lās atblāzmas strēles tik smagi, it kā gribētu 
to izspiest caur daudzstāvu namu jumtiem, 
lai kaut nedaudz izgaismotu pieputējušos 
bēniņus, kur viņa bērnībā nakšņoja baloži 
un uz izstaipītām auklām gluži kā paguruši 
spoki ļengani karājās mājas iemītnieku pēc 
saimniecības ziepēm dvakojošie palagi.

– Taisās uz lietu. – Vīrietis nožāvājās un, pabī-
dījis augstāk rokaspulksteni, kas kūļājās pie 
pašas delnas, neuzkrītoši ielūkojās ciparnīcā. 

– Un ir krietni vēls.

– Jā, bija pavisam vēls. – Meitene, piešķiebu-
si galvu, no apakšas mēnessērdzīgi pavērās 
viņā šaurām, ieslīpām acīm, zem kurām ēno-
jās izsmērētas skropstu tušas loki. – Gandrīz 
vai nakts, un viss parks bija tā piesnidzis, ka 
nemaz nevarēja saprast, kur ir celiņi. Bija ļoti 
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auksts, un es visu laiku lēkāju un šļūkāju kā-
jas, jo tas sniegs tik smieklīgi gurkstēja, bet 
brālis tikai teica: „Nežāksties, stulbā kaza, ej 
godīgi!” Tad es kādu laiku gāju godīgi, bet 
tad atkal sāku lēkāt un visādi žākstīties, un 
tirināties. Viņš turēja mani aiz rokas, bet es 
tikai dauzījos un vienā brīdī paskatījos aug-
šā… un pēkšņi ieraudzīju zvaigznes!

Meitene izslējusies atmeta galvu un brīdi sa-
jūsmā ieplestām acīm skatījās automašīnas 
nosmulētajos griestos, tad pagriezās pret vī-
rieti.

– Es nekad agrāk nebiju redzējusi zvaigznes, – 
viņa pasmaidīja, – un tas bija tik skaisti… Kā 
pasaku grāmatā. „Paskaties, paskaties, kādi 
punktiņi!” es kliedzu. „Tās ir zvaigznes, stul-
bā kaza,” brālis teica. Mēs apstājāmies un 
stāvējām divi vien tajā lielajā parkā, abi līdz 
potītēm sniegā, viņš rādīja ar pirkstu uz vis-
spožāko punktu un teica, ka tā ir Polārzvaig-
zne un ka vienmēr vajag sekot Polārzvaig-
znei. Tāpēc ka viņš jau trešo gadu gāja skolā 
un visu zināja, bet es ne.

– Ko tad jūs vieni paši naktī darījāt parkā?

– Mēs gājām pie vecāsmammas, un varbūt 
nemaz nebija tik vēls, ziemā taču ātri sa-
tumst, – meitene aizstāvējās. – Viņa dzīvo-
ja turpat otrā pusē Ziedoņdārzam, pavisam 
tuvu, tikai nelaida mūs iekšā. Varbūt nemaz 
nebija mājās vai gulēja.

– Un ko jūs?

– Padauzījāmies pie durvīm, zvanu jau mēs 
nevarējām aizsniegt, kādu brīdi pasēdējām 
turpat uz trepēm, bet tad man sanāca miegs 
un mēs gājām mājās.

– Vecāki nerājās?

– Kad mēs atnācām, viņi bija beiguši dzert 
un nolūzuši. Tēvs krāca istabā uz lielā dīvāna, 
bet mamma kluknēja virtuvē pie galda, un 
viņai bija zila acs un lūpa pušu. – Meitene ie-
dzēra lielu malku ūdens un pastiepa pudeli 
vīrietim. – Gribēsi?

– Nē! – Viņš saviebies atrāvās nostāk. – Stās-
ti tālāk!

– Kas tur daudz ko stāstīt? – Meitene iestatīja 
pustukšo pudeli glāžturī. – Brālis sameklēja 
pieliekamajā kaut ko ēdamu, pabaroja mani 
un nolika gulēt.

– Tev labs brālis. – Vīrietis, nedaudz nolai-
dis stiklu, izgrūda pa šauro spraugu cigare-
tes nodeguli un izpūta tam nopakaļ nīkulīgu 
dūmu grīstīti.

– Jā, ļoti labs! – meitene dedzīgi apstiprināja. 
– Vienmēr, kad vecāki sāka pārāk stipri lamā-
ties un kauties, veda mani ārā staigāt vai pie 
vecāsmammas. Bērnībā viņš vienmēr mani 
aizstāvēja. Un tagad arī! Kad nomira vecā-
mamma, vecāki tā sadzērās, ka nodega kopā 
ar visu māju, un tad viņš nokārtoja visādus 
papīrus, lai mēs mantojam vecāsmammas 
dzīvokli un mani neaizved uz bērnu namu. 
Viņš ir aizbildnis.

– Aizbildnis? – Vīrietis skaļi ierāva plaušās 
gaisu un pacirta uz meitenes pusi izbiedē-
tu skatienu.

– Vairs ne, es jau esmu pilngadīga, – viņa ātri 
sameloja, – bet viņš vienalga par mani rū-
pējas.

– Tā nu rūpējas, ja tu te klamsties viena pa 
naktīm, – vīrietis, atviegloti atzvēlies sēdeklī, 
ironiski novilka.

– Nemaz ne viena! Re ku, tepat ir Svetka. – 
Meitene pamāja ar roku.

Vīrietis paskatījās uz jauno sievieti, kura 
smēķēja, tikko samanāma tukšās sargbūdas 
pavēnī. Vēja šūpotajā gaismas aplī iekāpa 
plecīgs puisis, un viņa, nevērīgi nometusi ci-
gareti sev aiz muguras, spēra soli tam pretī. 

– Brālis atnācis man pakaļ! – meitene iesau-
cās un piemiegtām acīm vīzdegunīgi pavē-
rās uz vīrieti. – Viņš vienmēr atnāk, un tad 
mēs abi ejam mājās, lai man nav vienai jā-
staigā pa tumsu. Viņš būs uztaisījis vakariņas 
un… – Viņa nemierīgi sagrozījās un pastie-
pās tuvāk durvīm. – Man tagad jāiet.

Vīrietis klusējot pamāja un, iedarbinājis ma-
šīnu, ar skatienu pavadīja meiteni, kas, bēr-
nišķīgi vēzējot augstu izslietas rokas, palēk-
damās skrēja pa dubļaino ceļu, ar īsajiem 
zābaciņiem šķiežot uz visām pusēm netīra 
ūdens šļakatas. □
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16.22

Šķiet, tieši šobrīd lidojam pāri manai maza-
jai, dažādu dīvainīšu pilnajai pilsētelei un lid-
mašīna virs tās atstāj garu baltu asti. Kas no-
tiek ar debesīm, kad tās krustu šķērsu izjauc 
un sarūto? 

17.40

Esmu atpakaļ uz Latvijas zemes, bet mam-
ma atkal nokavēja. Visus pārējos sagaidīja, 
dažus pat abi vecāki. Marijas tētis teica, ka 
var aizvest mani mājās, bet paliku lidostā, jo 
mamma noteikti ir ceļā. Viņa apsolīja. Gaidu. 
Divatā ar Tevi, mana uzticamā draudzenīt, 
Dienasgrāmata.

19.15

Visi aizbraukuši, tikai es kā stulbene kver-
nu te jau pusotru stundu. Gribu ēst. Jau 
Edinburgā vēders rūca kā mūsu skolas ko-
ris festivāla koncertā. Mamma apsolīja at-
vest arī eklērus ar brūno pildījumu, bet neat-
brauca vispār. Un neceļ telefonu. Tātad es vi-
ņai neesmu vajadzīga. Lai tā debīliķe, kuras 
dzemdē es nez kāpēc no tēta ieskrēju, aiz-
rijas ar maniem eklēriem! Neieredzu! Tētis 
arī neatbild, bet viņš ir darbā. Tētis nevar at-
dzīvināt cilvēkus un runāt pa telefonu, bet 
mamma var – viņai bibliotēkā neviens nav 
jāatdzīvina. Ienīstu uz mūžu! Man pat nav 
naudas, par ko aizbraukt mājās, arī tas tai 

pākstij pie vienas vietas. Viss! No šī brīža vi-
ņai vairs nav meitas!

19.50

Aizgāju līdz šosejai un tīšām stopēju mašī-
nas pretējā virzienā. Ceturtā apstājās. Te ir 
divi forši čaļi un viena meitene – divus gadus 
vecāka par mani. Jēdzīga, bet ar nejēdzīgu 
frizūru. Pusgari – līdz pleciem – blondi mati 
ar zaļām šķipsnām, bet tik stipri sapūsti ar 
laku, ka zaļās cirtas grab kā vēja zvani, kad 
viņa pakustas. Tas čalis, kas pie stūres, jau 
vecs – vismaz astoņpadsmit, ja jau ir tiesības. 
Varētu būt arī divdesmit. Viņš gandrīz ne-
maz nerunā. Otrs tikko beidzis desmito klasi 
un visu laiku vārās. Viņi brauc piknikā svinēt 
tai meitenei devītās klases izlaidumu. Tad tā-
pēc viņai tā ēveļskaidu frizūra! Sauc mani lī-
dzi. Braukšu arī,– neizskatās ne pēc narko-
māniem, ne zombijiem. O, tas, kurš pie stū-
res, beidzot ierunājās; prasīja, vai nevajag 
piezvanīt maniem senčiem. Teicu, ka neva-
jag: mammai pofig, bet tētis tik un tā necels. 
Nē, tētim nav pofig, viņš ir darbā – glābj dzī-
vības ātrajos. Viņiem ir čipsi un kola, paēdu.

20.16

Izrādās, pa ceļam no vēl viena čaļa, kuru ne-
viens nav redzējis, jāpaņem kaut kādas GEO 
ampulas un logbukus. Ēveļskaida saka, ka 
šovakar tas viss jānoslēpj mežā četrdesmit 
eglēs. Tas, kurš nerunā, esot gatavojis plā-
nu visu pavasari. Izklausās neomulīgi. Minu, 
ko nozīmē „gā-ē-ō”. Varbūt sekta God Ever 
One? Vai Galvenā Elles Organizācija, un tai 
mežā notiks orģijas? Varbūt pat masu paš-
nāvības! Es tai viņu logbukā nereģistrē-
šos, lai necer! Bet ja nu ampulās ir narko-
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tikas? Tad GEO var nozīmēt visu ko: Great 
Evil Opportunity, Grams Ekstāzei Orbītā vai 
pat Gatavojam Extassy Operatīvi. Un mel-
nā kases grāmata līdzi. Tātad dīleri. Bet ja 
nu teroristi??? Kaut kāds bioloģiskais karš? 
Globālās Epidēmijas Operācija? Vai sprāgst-
vielas – Grand End Organization. Bļāviens, 
nē taču! Gāžam Egles Otrādi – kā man uzreiz 
neienāca prātā?! 40 ampulas 40 eglītēs ap-
mēram 200 metru attālumā cita no citas – tā 
viņi teica – kopā sanāk milzu platība, un tas 
viss ies gaisā! Kāpēc??? Lai kas tas arī būtu, 
šī trijotne ir Galēji Ekstrēma Organizācija. 
Neviens nezina arī tā ampulu dīlera vārdu, 
tikai nikneimu – Pušums. Izklausās pēc slep-
kavas. Nezina arī, kur viņš dzīvo, ir tikai ko-
ordinātas, kas rāda Pļavniekos. Šoferis jo-
projām klusē, pārējie izturas tā, it kā katru 
dienu pārvadātu ampulas un mīnētu mežus. 
Tikko tas, kurš nav pie stūres un visu laiku 
vārās, prasīja, vai es būšot rakstniece, kad iz-
augšu, ja visu laiku rakstot. Un vai uzraks-
tīšot grāmatu par viņu. Tātad šovakar mežs 
nesprāgs. Teicu, ka jau esmu. Izaugusi un 
rakstniece. Un apsolīju, ka arī par viņu būs 
grāmatā, sākums jau uzrakstīts. Tūlīt pat 
uz tava vāka, mana sirdsdraudzene, uzrak-
stīšu – GRĀMATA. Tev patīk? Varbūt labāk 
ROMĀNS? Vai STĀSTS? Novele gan nē,– uz 
ledus gabala taču nepeldēsim, ir vasara. Un 
Birkenbauma asinis nedzersim – bagāžniekā 
esot alus. Es nedzeršu neko, lai man nevar 
iedurt narkotikas vai ievilkt orģijā. Bet nav 
ko raustīties,– organizatori paši parasti ne-
lieto. Un viņi visi trīs ir reāli forši. Mēs tās 
ampulas tikai noliksim un enter!

20.42

Koordinātas atveda precīzi pie vienas no 
tām atbaidoši vienādajām mājām, kur cilvē-
ki dzīvo būrīšos cits citam uz galvas. Pušums 
jau kāpj lejā. Protams, kāpj nevis brauc, jo 
varu derēt, ka lifts ir piemīzts, izrakstīts un 
ar sadedzinātām stāvu pogām. Vienmēr, kad 
braucu caur Rīgas mikrorajoniem, mēģinu 
neskatīties pa logu, jo ir sajūta, ka tās mā-
jas nogalina sapņus. Es nobeigtos, ja man 
te būtu jādzīvo. Mamma vienmēr saka, ka 
nevienam nedrīkst ļaut nogalināt savus sap-
ņus. Tāpēc es tagad visu laiku rakstu – neska-
tos. Gribu, lai tas, kurš te tomēr spēj dzīvot, 
ātri atdod mums tās ar šņaucamām, sprāg-
stošām vai pātarojamām drazām pielādē-
tās ampulas un prom! „Pušums” viņš saka, 
kad pieliecas pie mašīnas. It kā mēs nezinā-

tu. Nice nikneims! Kā citādi sevi lai dēvē, ja 
jādzīvo sapņu kautuvē un jāizplata ampulas. 
Pārējie arī nosauc savas iesaukas: pie stūres 

– tas, kurš nerunā – ir Brutāls Cilvēks, viņam 
blakus Naivais, bet meitene ar grabošajām 
lokām – Hibrīds. Es pateicu Eklērs – neko la-
bāku ātrumā nevarēju izdomāt. Naivais sme-
jas, ka tikko nocēluši mani no Vanšu tilta un 
šovakar uzsēdināšot uz GEO adatas. Tātad 
tomēr narkotikas. Tūlīt pat kāpšu laukā! 

21.01

Viņi ilgi rēca par Galēji Ekstrēmo Organizāciju. 
„Tu esi šīza!” – Naivais pat aizrijās ar siekalām. 
„Nē, Eklērs,” – atkārtoju savu jauno iesauku, 
jo domāju, ka Naivais to aizmirsis. Viņi gan-
drīz apčurājās no smiekliem, tad izstāstī-
ja. Esot tāda spēle – Geokešings. Daži kaut 
kur noslēpj šitādas ampulas vai mazas kastī-
tes, bet citi ar GPS meklē pa visu pasauli. Un 
tur iekšā ir logbuki – blociņi, kur jāreģistrē-
jas, ka esi atradis. Vissssss! Izklausās forši, es 
laikam pat varētu pavilkties. Gribu uz mežu, 
negribu Pļavniekos! Bļāviens! Tas Pušums iz-
domāja, ka brauks mums līdzi. Tagad jāgai-
da, kamēr viņš uzskries augšā kaut ko sa-
mest mugursomā. 

21.19

Pušums apsēdās man blakus, ielādēja manā 
telefonā GEO aplikāciju un tagad piereģistrē 
jaunu lietotāju – Eklēru. Teicu, lai raksta ar 
diviem „e”, ja nevar lietot garumzīmi. 

21.37

Esam ārā no pilsētas, un es beidzot pace-
ļu galvu. Smukiņš tas Pušums, un es arī vi-
ņam patīku. Arī viņam šodien bijis 9. klases 
izlaidums. Mamma strādā Londonā, tētis 
Norvēģijā, bet vecmāmiņa ar savu vīru domā, 
ka Pušums būs pirtī ar klasi, audzinātāju un 
dažiem vecākiem. Hibrīdam Ēveļskaidai patīk 
Naivais. Šķiet, viņi ir pārītis. Tikai kāpēc abi 
nav mašīnas aizmugurējā sēdeklī? Brutāls 
Cilvēks ir Hibrīda brālis. Mums ir jautri, dzīve 
ir forša, un viņi visi četri arī.

22.00

Tētis atzvanīja. Pat nepajautāja, kur esmu, 
laikam domā, ka pie Marijas. Prasīja, vai 
esmu runājusi ar mammu. Nē – vai mamma 
ir runājusi ar mani. Viņa varot būt dusmīga, 
lai es neklausoties, ja stāsta par tēti sliktas 
lietas. Tētim darbā esot lielas nepatikšanas. 
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Sacīju, ka mīlu viņu, bet ar mammu nerunā-
šu, lai neuztraucas. Nemaz necelšu, ja zvanīs. 

22.17

Zvanīja ome. Sapratu tikai to, ka atkal mam-
ma pie visa vainīga. Ome laikam nav tikusi 
mūsu dzīvoklī, jo atslēga no iekšpuses atstā-
ta šķērsām. Izdomājusi, ka mamma guļ, jo 
guļamistabas aizkari bija ciet, tāpēc pie dur-
vīm nezvanīja. Bet vakar mamma tualetē at-
stājusi gaismu. Ome atnākusi, gribējusi ču-
rāt, bet domāja, ka tualetē ir mamma. Tik 
ilgi gaidījusi, kamēr apčurājusies. Sanāk, ka 
mamma vainīga, kaut gan nemaz nebija mā-
jās. Ja es viņu neienīstu, tagad gribētu aiz-
stāvēt. Bet es ienīstu, jo šodien viņa bija mā-
jās, ja jau atslēga durvīs no iekšpuses, bet tē-
tis darbā. Un, ja guļamistabas aizkari ciet, tā-
tad tā pāksts tiešām vienkārši pampa, tāpēc 
neatbrauca man pakaļ uz lidostu. Bet kāda 
saistība tēta nepatikšanām ar gaismu tuale-
tē? Un kāpēc omei vispār jānāk pie mums 
bez pieteikšanās gandrīz katru dienu? Un vēl 
ar savu atslēgu! Besī, ka pēkšņi veras durvis 
un te nu viņa ir, kā garāmgājējs uz perona. Ja 
nu es būtu gultā ar puisi, un viņa iespertos, 
ko tad? Labi, tā vēl nav bijis, bet kādreiz būs. 
Nav brīnums, ka tētis ar pirmo sievu nepa-
spēja uztaisīt bērnus, bet izšķirties gan! Kad 
es aiziešu dzīvot pie vīra, ar visiem četriem 
vecākiem sarunāšu, lai iepriekš pasaka, ja 
taisās apciemot. Un vispār es nekad negribu 
būt veca un apnicīga! Ome atnāk un visu lai-
ku tikai sūdzas. Viss uz pasaules ir slikti, un 
visi uz pasaules vainīgi, ka viņai slikti. Tikai 
tētis ne. Ja slikti ir tētim, vainīga mamma. 
Brīžiem šķiet, ja viņa dzīvotu citā valstī vai 
pārsimts gadu atpakaļ, būtu no tām tanti-
ņām, kas jaundzimušas meitenes norok dzī-
vas, jo mīl viņa tikai savu dēlu un mazdēlus 

– manus brālēnus. Ja pēkšņi izbeigtos iemesli, 
par ko vaimanāt, ome tos izdomātu, jo gau-
das – tā ir viņas elpošanas sistēma. Mamma 
vienreiz teica, ka novēlot omei ilgu mūžu, ci-
tādi viņa uzreiz paņemšot līdzi tēti. Tad es 
arī novēlu, jo mammu viņa noteikti neņems. 
Es ienīstu mammu, mīlu tēti, bet omi knapi 
paciešu. Viņa pat nav bijusi Sibīrijā, un ne-
viens no viņas ģimenes nav bijis. Ome varē-
ja izstudēt bez maksas, vēl tagad daudzi ne-
var. Pušums jau pirmdien brauks pie tēta uz 
Norvēģiju un sāks strādāt, bet Brutāls Cilvēks 
strādā jau sešus gadus. Arī viņš sāka uzreiz 
pēc devītās, jo tēvs visu naudu atstājot spē-
ļu automātos, bet ar mammas algu knapi 

pietiek, lai nomaksātu tēva parādus. Tagad 
Brutāls kārtojot dokumentus, lai var ņemt 
māsu aizbildniecībā. Lai vismaz viņa pabeidz 
vidusskolu, pēc tam augstskolu un kļūst par 
modes fotogrāfi – tas ir Hibrīda sapnis. Nu, 
tiešām normāls sapnis!

23.58 

Pa ceļam daudzreiz apstājāmies un mek-
lējām slēpņus. Man jau 11, – pēdējais bija 
zem tilta ne pārāk tālu no šīs sēres, kur palik-
sim. Uzreiz uzcēlām divas teltis, lai kāds cits 
neaizņem smuko vietu pie upes. Es nezinu, 
kurš ar kuru gulēs un kas tā par upi – Gau-
ja, Venta vai Salaca. Otrā krastā viesu namā 
notiek kaut kāds vecīšu saiets. Besī, ka pie-
augušie savos tusiņos uzvedas kā bērni! Visi 
gājām līdzi Brutālam kārt tās ampulas eglēs, 
bet, kad viņš pateica, ka kopā būs jānokā-
to vismaz 10 km, neaplauzās tikai Pušums. 
Mēs ar Naivo un Hibrīdu palikām pie otrās 
vai trešās eglītes. Pie tās, kuras zaros baloja 
divas svecītes. Laikam Jaungadā kāds pārī-
tis dedzinājis, un toreiz tās bijušas sarkanas. 
Varbūt pat iedomājās vēlēšanos. Viena izpi-
lējusi gandrīz līdz galam, tātad tā vēlēšanās 
piepildīsies drīz. Otra nodzisusi diezgan ātri, 
laikam iesprausta vēja pusē. Hibrīds mēģinā-
ja pierunāt, lai es arī eju likt tos slēpņus, dro-
ši vien gribēja tikmēr mīcīties ar Naivo, bet 
Naivais sacīja, lai palieku. Brutāls arī teica, ka 
man jāpaliek, ja māsa nenāk līdzi. P ar B aiz-
gāja, H sacepās. Ielika ausīs austiņas, ieslē-
dza mūziku un ar mums vairs nerunāja. Tei-
cu N, ka es arī gribētu sagaidīt Jauno gadu 
mežā pie eglītes. Bet tikai, ja būtu sniegs un 
tāds draugs, ar kuru gribas divatā pat nak-
tī mežā un aukstumā. Un kurš neaizbāžas 
ar austiņām. Neizstāstīju, ka tā darīja mans 
bijušais puisis, bet es nevēlos ar viņa vārdu 
piesmērēt Tevi, mana uzticamā Dgr. Pati zini 
kurš, jo citu man nemaz nav bijis. Šoziem 
bijām pārītis veselus četrus mēnešus, un, ja 
viņš, satiekot kādu, izņēma austiņu, tā bija 
īpaša cieņas izrādīšana. Ļoti reti izņēma abas 

– tas jau nozīmēja bijību. Kopā ar mani viņam 
vienmēr bija viena austiņa. Vienā rokā mana 
roka, otrā – aifons. Tu, mana sirdsdraudzene, 
zini, ka mēs neesam pārgulējuši. Vienreiz es 
pat biju nolēmusi, ka esmu tam gatava, bet 
tovakar viņš, paldies Dievam, neizņēma ne-
vienu austiņu un pieskārās tikai aifonam. 
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00.19

Jau simto reizi zvanīja mamma, un jau sim-
to necēlu. Aizsūtīju WhatsApp foto ar vidē-
jo pirkstu un uzrakstīju, lai ar mani kontak-
tējas tikai caur tēti, ja baigi vajag. Bet tētis 
vairs nezvana, un īsziņas viņam vispār nepa-
tīk. Īstenībā mammai gribēju rakstīt, ka ie-
nīstu, bet viņa mani ir sačakarējusi ar savu 
teicienu, ka strīdēties vajag tā, lai tai vietā 
pēc tam aug zāle.

00.26

Naivais aizgāja meklēt ugunskuram malku. 
Hibrīds beidzot izņēma austiņas, uzsprau-
da pakausī savas koka cirtas un metās upē 
peldēt. Viņa peld ļoti labi, droši vien trenē-
jas. Figūra arī kā peldētājām: plati pleci, šau-
ri gurni un mazas krūtis. Šķiet, viņa besās, ka 
N visu laiku ar mani sarunājas. Be ar ko tad 
lai viņš runā? Pati vainīga, ka aizbāza ausis! 
Kad H beigs peldēt, jāpasaka, lai nomierinās 

– nezagšu. Teikšu, ka man N nepatīk. Ne jau 
riebjas, bet par savu draugu es viņu negri-
bētu.

00.51

H lokas arī pēc peldēšanās nebija izšķīdušas. 
Kad samelojos, ka man ir pašai savs draugs 
un viņas N man nav vajadzīgs, vienradzis 
no laimes vēma varavīksni un prasīja, vai 
es esmu ar mieru gulēt teltī ar Pušumu un 
Brutālo – brālis mani neaiztikšot un sargā-
šot no P. Apsolīju ar norunu, ka viņa vairs ne-
staigās ar austiņām. H tās ielika manā somā 
un izstāstīja, ka ar N viss sācies pavisam ne-
sen; vēl neko nevar īsti saprast, jo viņš feis-
bukā nav nomainījis attiecību statusu un ie-
laiko arī citu meiteņu bildes. Bet viņa jau ir 
atzinusies mīlestībā un divreiz atdevusies. Ja 
saka „divreiz”, tas nozīmē – n-tās reizes. Bet 
vai viņš ir atzinies?

1.11

Brutāls Cilvēks un Pušums ir atpakaļ. Pārējās 
ampulas salikšot rīt, citādi viņi pārnāktu tikai 
ar saullēktu. Man gan šķiet, ka Brutāls vien-
kārši negrib atstāt māsu kopā ar Naivo.

1.23

Mammas īsziņas dzēšu nelasītas.

1.52

Tie vecīši otrā krastā krīt uz nerviem arvien 
vairāk! Kāds tur tikko aizbrauca, visi izvil-
kās laukā pavadīt. Lai nedzirdētu viņu stul-
bo zirgošanos, spēlējam mašīnā mūziku no 
Naivā telefona. Durvis vaļā, un skan tik skaļi, 
ka pašiem jāsabļaujas. Man šķiet, ka Naivais 
dzer par daudz. Īstenībā arī Hibrīds. Bet H 
nav ko cepties – es vairāk runāju ar P, bet 
N pat neuzsmaidu, lai H neatprasītu austi-
ņas. Varbūt vajag N dot mājienu, lai atšujas? 
Brutāls izdzēra tikai vienu aliņu; varbūt va-
jadzēs braukt uz veikalu, jo ir daudz šmigas, 
bet maz rijamā. Es nedzeru nemaz. Man ir 
tikai četrpadsmit gadu, un neviens, par lai-
mi, nepiespiež.

2.28

Jau tumšs. Naivais pielējies. Visiem dzirdot 
pateica, ka Hibrīdam ir mazi pupi. Pa kluso 
nofotografēja, kamēr viņa pēc kārtējās pel-
des slaucījās, ielika feisbukā, ietagoja H un 
pierakstīja, ka ir meitenes, kurām nevajag 
peldkostīmu, pietiek, ja uzlīmē plāksterus. 
Pēc kādām 15 minūtēm parādīja mums un 
sacīja, ka viņš palīdzot H veidot karjeru – vi-
sas modes fotogrāfes sākot kā modeles. Bija 
jau gandrīz tūkstotis „like” un daudz „sha-
re”. Gandrīz visi H klasesbiedri dalījās – tā-
tad viņa ir izlaiduma ballītes nagla pat, ja 
tajā nepiedalās. Brutāls atņēma N telefonu, 
izdzēsa bildi no viņa laika joslas, stūķēja N 
teltī un solīja, ka sados pa muti, ja izlīdīs. Bet 
tas tikai vāvuļoja, lai pasakot, kā tā var būt, 
ka Eklēram 14 gados ir lieli pupi, Hibrīdam 
jau 16, bet nav vispār. Es ienīstu N! Cilvēks, 
kas mīl, nekad tā neizdarīs, pat pālī.

2.45 

Hibrīds vemj, Brutāls Cilvēks pietur viņas ma-
tus. Brālis. Tāda ir mīlestība.

2.54

Naivais teltī žagojas, mēs pārējie ejam gu-
lēt otrā. Uzrakstīju tētim, lai pasaka mam-
mai, ka ar mani viss kārtībā. Pušums nelien 
laizīties, tāpēc man viņš patīk arvien vairāk. 
Žēl, ka pirmdien brauc uz Norvēģiju. Saka, 
ka pavisam.
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16. jūnijs, sestdiena

5.11

Pamodāmies, jo N blakus teltī bļaustījās, ka 
viņam rīta stīvums, lai H sēžas virsū. Tagad 
lien mūsu teltī meklēt H, bet viņas nav arī te. 
B nelaiž N mūsu teltī. Tagad N rokas pa iepir-
kumu maisiņiem un prasa, vai esam notie-
sājuši visas desiņas. P atbild, ka attaisnojām, 
jo viņas ne pie kā nav vainīgas. Man patīk P 
un viņa joki.

5.42

Mēs visi meklējam H. Viņas krosenes ir pie 
telts, drēbju nav. Visi gulējām ar drēbēm, tā-
tad peldēt viņa nav gājusi. Brutāls atkal klu-
sē, un tas ir biedējoši. Mēs visi zemapziņā 
nojaušam, ka nu ir sūdi, bet mēģinām to no-
liegt. Naivais domā, ka „šī” sapsihojusies un 
tagad spēlē paslēpes, lai mūs pavazātu aiz 
deguna. Pušums ieminas, ka varbūt ielikusi 
austiņas un nedzird, ka saucam. Es arī gribē-
tu tam ticēt.

5.51

Nē, austiņas ir manā somā.

6.30

Brutāls Cilvēks piezvana uz 112. Nosauc 
mūsu koordinātas. Kā gan agrākos laikos, 
kad nebija GPS, šādos džungļos atrada cilvē-
kus? Bet tad jau nebija arī mobilo.

6.48

Glābēji piebrauca pretējā krastā, pie tā viesu 
nama. Brutāls saka, ka pie mums ar tik lie-
liem dampjiem nevarot tikt, aerofoto te pat 
nerāda ceļu. Tur ir ugunsdzēsēju mašīna, āt-
rie un busiņš ar piekabi, no kuras izceļ laivu. 
Laiva brauc pie mums. 

7.20

Viņi tomēr meklē upē, nevis mežā. Piezvanīju 
mammai, lai neviens cits ar mani tagad ne-
runātu, jo baidos pateikt ko tādu, ko pēc 
tam nožēlotu. Piemēram, ka Naivajam vaja-
dzēja būt H vietā. Mamma raud. Teicu, lai 
neraud, jo ar mani viss kārtībā. Ka esmu ar 
draugiem pie upes, bet nezinu, kas tā par 
upi: varbūt Gauja, varbūt Salaca, bet var-
būt Lielupe, jo diezgan liela. Nepateicu, ka 
H pazudusi, bet mamma stāstīja, ka atradu-
si manu piparkūku zaķīti. To, kuru dabūju 
Ziemassvētkos pirms kādiem desmit gadiem. 

Atceros, man bija žēl apēst, nevarēju nokost 
ne austiņu, ne kājiņu. Pa nakti es viņu liku 
zem spilvena, bet no rītiem abi lēcām vecāku 
gultā. Vienudien mans zaķis pazuda, mam-
ma sacīja – laikam izlēcis pa logu un aizcil-
pojis uz mežu. Es traki raudāju. Vakar vakarā 
mamma atradusi uz grīdas aiz vecāku lielās 
gultas galvgaļa. Esot vesels, tikai stipri nopu-
tējis. Kā mamma varēja izkustināt lielo gul-
tu, kamēr tētis darbā? Tā taču iebūvēta sie-
nā. Brīnos, kā es šobrīd varu domāt par gul-
tu un zaķīti.

9.32

No pretējā krasta aizbrauca ātrās palīdzības 
mašīna, un pie mums piestāj glābēju laiva. 
Salst, nevaru parakstīt.

9.59

Ātrie atbrauca pie mums. Nezinu, cik tālu ir 
tas tilts, zem kura bija mana 11-tā ampula, 
un varbūt tā jau ir cita mašīna, bet mums 
visiem tikko iespricēja. Vakar kāds solīja uz-
sēdināt mani uz adatas, redz, piepildījās. 
Brutāls negribēja nekādus trankvilizatorus, 
jo viņam esot jāstūrē. Glābēji sacīja, ka aiz-
brauks viņa mašīnu, lai neuztraucas, un āt-
rie iespricēja arī viņam. Tagad ir tāda sajūta, 
it kā mana pusaizmigusī galva no dgr būtu 
divu mežu augstumā. Glābēju laivā redzu H, 
pārklātu ar zilu plēvi. Viņas mati patiesībā 
ir ļoti gari, slapjās zaļās cirtas iztaisnojušās 
ārpus plēves rāmi dus uz klāja. Tūlīt noteik-
ti sāksies atdzīvināšana. Iedomājos, ka tāds 
darbs ir arī tētim, tikai viņš nekad nestāsta. 

10.27

Viņi pat nemēģināja H atdzīvināt. Ieradās 
policija, prasīja parādīt H personiskās man-
tas, es atdevu austiņas. Brutāls parādīja to 
ceļojošo postu feisbukā, bet policija sacī-
ja, ka neizskatās pēc pašnāvības. Mūsdienās 
neviens vairs neslīcinoties, un ne jau tie, kas 
labi peld. H varētu būt sapinusies nelegā-
li izliktos zvejas tīklos un nogurusi atraiso-
ties – uz kājām esot skrāpējumi. Un... dzē-
rusi. Nelaimes gadījums. Ja atradīs, kam bija 
tie tīkli, varbūt tiesāšot, bet ne jau par slep-
kavību. Brutāls Feisbukā ielika ziņu, ka māsa 
ir mirusi. 

11.11

Brutāls saka, ka Feisbukā izdzēsti gandrīz visi 
posti ar māsas fotogrāfiju un atsaukti tūk-
stošiem laiku. Tagad tie paši, kas zem tās bil-



27

des spieda „patīk” un rēcošo sejiņu, H lai-
ka joslā raksta, cik ļoti viņiem žēl, ka šī mei-
tene mirusi. Kretīni! Kad es neuzvarēju sko-
las konkursā „Spārni”, arī tad visa klase nāca 
man klāt un katrs sacīja, ka balsojis tieši par 
mani. Ja viņi visi tiešām būtu balsojuši, es 
būtu uzvarējusi ar vismaz 20 balsu pārsvaru. 
Galva laižas zemāk.

12.08

Viss manis dēļ! Ja manis te nebūtu... Ja 
mamma atbrauktu uz lidostu... Ja nebūtu iz-
likti tīkli... Vēlreiz piezvanīju mammai, – man 
jāzina, kāpēc viņa neatbrauca. Sacīja: tāpēc, 
ka guļamistabā bija aizvilkti aizkari. Un ka 
mēs abas pārvākšoties uz citu pilsētu – prom 
no tēta, omes un viltus draugiem. Lai kādā 
balsī tētis nelūgtos, viņa varot sagremot tos 

tēta aizvilktos aizkarus, bet nespēšot piedot, 
ka divi bērni tikmēr kļuvuši par bāreņiem. 
Mana galva joprojām ir pārāk tālu – neko 
nesapratu. Droši vien tētis kādu nav izglābis, 
bet tā notiek, tāds ir viņa darbs, un mamma 
nekad nav pārmetusi. Teicu, lai piedod, citā-
di viņai jāiet prom bez manis, jo arī es kādu 
neizglābu. Izstāstīju, ka tagad zinu – esmu 
pie Daugavas un ka naktī noslīka meitene 
no mūsu kompānijas. „Tātad jau pieci pret 
vienu,” mamma novaidējās, ka dzimstības 
un mirstības statistika aizgājusi pa pieskari. 
Klausuli paņēma tētis, braukšot man pakaļ. 
Palūdzu, lai Brutāls Cilvēks nosauc koordinā-
tas; ātrie taču zina, kā pēc tām atrast. Tētis 
pajautāja, vai atvest eklērus. Teicu – labāk 
zaķīti. Un lai strīdas ar mammu tā, ka pēc 
tam tur vēl zāle aug. □

Agnese Rudzīte. Just lielu spēku no saviem senčiem, no spēka zīmēm un jaunības pavasara. 
40×50 cm, jaukta tehnika, audekls. 2018  (Skat. 35. lpp)



28

Paolo Pantaleo

TAVAS MĀTES VALODA
Vēstule dēlam

Tu man jautā, kāpēc es iemācījos Tavas mā-
tes valodu? Tu gribi zināt, kāpēc es iemācī-
jos latviešu valodu? Man taču to it kā ne-
maz nevajadzēja. Tava māte sāka runāt itāļu 
valodā jau divus mēnešus pēc tam, kad bija 
pārcēlusies uz dzīvi Itālijā. Mums īpaši ne-
vajadzēja latviešu valodu, lai saprastos. Ve-
selu gadu mēs katru dienu bijām rakstījuši 
viens otram vēstules neveiklā angļu valodā, 
un mums pietika. Pēc tam mūsu kopīgā va-
loda bija itāļu.

Tad kāpēc es iemācījos latviešu valodu? Tā-
pēc, ka man vajadzēja. Man tas bija nepie-
ciešams. Es gribēju zināt. Es gribēju saprast. 
Nevis Tavu māti… nē, precīzāk – ne tikai Tavu 
māti. Es gribēju saprast Tavas mātes tēvze-
mi, Tavas mātes tautu, vēsturi. Tas nebija ne 
viegli, ne ātri. Bet tas bija tik dabiski.

Pirmos vārdus latviešu valodā es dzirdēju, 
noklausoties audiokaseti (tolaik vēl bija au-
diokasetes), kuru Tava māte man atsūtīja vēl 
pirms mūsu pirmās tikšanās. Tā bija „Prāta 
Vētras” kasete, kuru es katru dienu klausī-
jos mašīnā. Kā maģisku formulu es centos 
izrunāt vārdus Kaķēns kurš atteicās no jūras 
skolas. Man nebija ne jausmas, par ko ir šī 
dziesma.

Es mācījos latviešu valodu virtuvēs, kuras ap-
meklēju Latvijā. Sākumā pie Taviem vecvecā-
kiem, pēc tam viesojoties pie Tavas mātes ra-
diem un draugiem. Viņi visi bija ļoti laipni un 
iejūtīgi. Runāja ar mani angliski, bet es ju-
tos neērti, jo nevarēju atbildēt uz viņu laip-
nību. Es varēju atbildēt tikai iemācoties viņu 
valodu.

Pirmajās vasarās, kuras pavadīju Latvijā Ta-
vas mammas mājās, es paņēmu līdzi daudz 
itāļu grāmatu. Pēc tam vairs ne. Tavas omas 
māja bija grāmatu pilna, tur bija brīnumaina 
bibliotēka. Ulmaņlaika izdevumi, Skalbes Ko-
potie raksti, Raiņa, Blaumaņa, Poruka darbi. 
Vecie ilustrētie Mērnieku laiki, Jaunsudrabi-
ņa 1935. gada „Valtera un Rapas” izdotais 
Jaunsaimnieks un velns. Un daudz, daudz 
dzejas grāmatu. Aspazija, Ziemeļnieks, Bār-

da. Ziedoņa pirmie izdevumi, Vācieša un Bel-
ševicas grāmatas. Nezināma pasaule, ko es 
gribēju atklāt. Es gribēju lasīt, es gribēju la-
sīt visu.

Kad Tu piedzimi, māte runāja ar Tevi latviski. 
Tā mēs kopā ar Tevi mācījāmies latviešu valo-
du. Es sāku iepazīt un saprast Tevi un latvie-
šu valodu vienlaicīgi.

Nē, es nekad nebiju domājis nodarboties ar 
literatūras tulkošanu. Tas notika it kā pats no 
sevis. Lai labāk un ātrāk apgūtu latviešu va-
lodu, es izdomāju sev uzdevumu – katru die-
nu iztulkot itāliski kādu internetā latviski iz-
lasītu ziņu un publicēt to savā blogā. Man 
nebija nekāda literāra mērķa. Literatūras tul-
košana atnāca vēlāk. Kā personiska, egoistis-
ka nepieciešamība.

Tas bija gluži kā ar skaistu sapni. Iedomājies 
agru rītu! Tu esi tikko pamodies, un sapnis 
vēl ir tepat starp skropstām, tas pamazām 
gaist, un Tu, lai izglābtu šo skaistumu, pū-
lies atcerēties un salikt gabalus atpakaļ vie-
tās, pirms viss pazūd, un izstāstīt kādam šo 
sapni, bet tad apjaut, ka nevari, Tavs stāstī-
jums neizpauž sapņa nozīmi, vārdi sapinas 
lūpās un nevar izkļūt pasaulē.

Bet reizēm brīnumainā kārtā Tev tiešām iz-
dodas raksturot katru sīkumu, katru niansi 
un izteikt sapņa īsto nozīmi. Man tā notika 
ar tulkojumiem.

Es lasīju un iemīļoju Rūdolfa Blaumaņa stās-
tus, Imanta Ziedoņa darbus, Knuta Skujenie-
ka dzeju, un sajutu vēlēšanos tos tulkot. Es 
jutu vajadzību apliecināt sev to skaistumu, 
nepieciešamību klausīties, kā tie skan manā 
dzimtajā valodā.

Iztulkot Krāsainas pasakas vai dažus frag-
mentus no Epifānijām, Noras Ikstenas stās-
tus, Ingmāras Balodes dzejoļus, Knuta Skuje-
nieka dzejas un vēstules no lēģera – tas bija 
personisks mīlestības apliecinājums, kas ti-
kai pēc tam, gluži nejauši, pārtapa grāmatās.

Tu nesaproti, kā tas var būt, ka grāmata ro-
das nejauši? Bet tā notika. Pāris mēnešu pēc 
tam, kad aizsaulē bija aizgājis Imants Ziedo-
nis, es Venēcijā satikos ar Pierpaolo Pregno-
lato, izdevniecības „Damocle” īpašnieku, un 
mēs nolēmām izdot grāmatu Krāsainas pa-
sakas bilingvālā versijā, sadarbībā ar fondu 

„Viegli”.
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Tieši tikpat nejauši piedzima grāmata ar 
Knuta Skujenieka dzejoļiem un vēstulēm no 
lēģera. Es atceros, ka mēs ar Tevi un mam-
mu pastaigājāmies Tērvetes mežos, kad pēk-
šņi man piezvanīja un teica, ka Knuts Sku-
jenieks gribot mani satikt. Es jau biju pub-
licējis dažus Skujenieka dzejoļus savā blogā, 
un viņš, nejauši par tiem uzzinājis un izlasījis, 
laikam gribēja zināt, kas tas par itāļu tipiņu 
tur tulko viņa darbus. Pēc vairākām tikšanās 
reizēm un sarunām radās ideja par grāmatu.

Es Tev varu teikt, ka tulkošana man ļāvusi 
tikties ar daudzām izcilām personībām. Var-
būt Tu atceries to sirmo vīru, ko pirms da-
žiem gadiem uzņēmām mūsu mājās Floren-

cē? Tu vēl biji mazs puika un droši vien at-
minies tikai to, ka šim vīram bija skaista bal-
ta bārda un viņš mācīja Tev spēlēt kārtis. Tas 
bija Valdis Bisenieks – izcils tulkotājs, viņš at-
dzejoja latviešu valodā visu Dievišķo komē-
diju. Viņš bija ģēnijs, kurš varēja teikt vieglus 
jokus un tūlīt pēc tam deklamēt veselu Ko-
mēdijas dziedājumu vai arī skanīgi dziedāt 

„Santa Lucia” vilcienā, kas mūs veda uz Ra-
vennu pie Dantes kapa. 

Latviešu valoda ieveda mūsu mājās lielu ba-
gātību. Tā ir Tavas mātes valodas bagātība. 
Un tagad, kad Tu arī saproti un vari runāt ar 
savu omu latviski, es zinu, ka Tu esi kļuvis ba-
gātāks. Es zinu, ka Tu būsi labāks cilvēks. □

Tēvs Paolo Pantaleo un māte Ieva Svenne ar dēliem pie Venēcijas Lielā kanāla (Canale 
Grande)
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      MĀKSLA
Dace Lamberga

BALTIJAS 
NEPIERADINĀTĀS 
DVĒSELES 
Nekad mūžā nevarēju iedomāties, ka agrā 
rīta stundā tukšā Parīzes metro tunelī aiz 
pagrieziena manī negaidīti raudzīsies Joha-
na Valtera gleznotās zemnieku meitenes gai-
šā, atklātā seja un vērīgās acis. Brīnums bija 
noticis, un reklāma visā Francijas galvaspilsē-
tā liecināja, ka izstāde Nepieradinātās dvē-
seles. Simbolisms Baltijas valstīs apskatā-
ma vienā no lielākajiem un prestižākajiem 
pasaules muzejiem – Orsē. Franču kolēģu 
izvēlētā vizuālā zīme izstaroja Baltijas tautu 
nacionālās pašapziņas pacēlumu un radošo 
garu, kas pirms simts gadiem īstenojās neat-
karīgās valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 
Vēsturiski nozīmīgo un patiesi unikālo veltī-
jumu Baltijas valstīm simtgadē 82 dienās no 
9. aprīļa līdz 15. jūlijam iepazina 236 079 
skatītāji. Izstādē bija iekļauti 167 darbi (glez-
nas, pasteļi, zīmējumi, grafikas, skulptūras) 
no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Igau-

nijas Mākslas muzeja, Lietuvas Mākslas mu-
zeja un Mikaloja Konstantīna Čurļoņa Na-
cionālā mākslas muzeja kolekcijām, kā arī 
no privātkolekcijām. Latviju pārstāvēja 16 
mākslinieku 51 darbs, kā arī deviņi grāmatu 
un žurnālu izdevumi. 

Tamlīdzīga vēriena skate nevienai Baltijas 
valstij Francijā vēl nebija notikusi, turklāt tās 
tapšanas vēsture bija pietiekami gara. 1999. 
gada vasarā, kad LNMM gatavojām izstādi  

„Simbolisms un jūgendstils Latvijas tēlotā-
jā mākslā”, Rīgā ieradās franču simbolisma 
pētnieks Rodolfs Rapeti,1 un dzima ideja par 
iespējamu izstādi Francijā. Taču tā sāka īste-
noties tikai 2015. gadā, kad LNMM Latviešu 
mākslas departamenta vadītāja Ginta Ger-
harde-Upeniece un Rapeti tikās Parīzē, un 
apņēmības pilni izlēma organizēt triju Balti-

1 Francijas nacionālā mantojuma galvenais kurators 
Rodolphe Rapetti ir bijis Strasbūras muzeju direktors un 
Francijas muzeju apvienības vicedirektors. Viņš publicējis 
monogrāfiju Le Symbolisme (2005) un bijis kurators 
izstādēm „Emīls Bernārs” (Orangerie, 2014), „Odilons 
Redons” (Grand Palais, 2011), „Simbolisma ainava: 
1880-1910” (Ateneum, 2012) u. c. Eiropā, Japānā un ASV. 
Kopš 2018. gada Rapeti ir Kompjeņas un Blerankūras 
Nacionālā muzeja direktors.

Johans Valters (1869-1932). Zemnieku meitene. Ap 1904. Audekls, eļļa. LNMM kolekcija
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jas valstu simbolisma izstādi. Vispirms radās 
koncepcija, bet kaimiņvalstu muzeji vēl diez-
gan ilgi palika skeptiski noskaņoti, uzskatot, 
ka tāda izstāde ir utopija. Jau no paša sāku-
ma nozīmīgu stimulu deva Latvijas Kultūras 
ministrija un Simtgades birojs, kas visos lī-
meņos atbalstīja šo „utopisko” ieceri. Parī-
zē īpaši saspringti turpinājās izstāžu telpu 
meklējumi līdz beidzot 2017. gadā, kad par 
Orsē muzeja prezidenti kļuva Loransa Dekā-
ra, viņa drosmīgi uzņēmās risku rādīt tādu 
mazu valstu mākslu, kuras rietumu pasaulei 
bija terra incognita. Par izstādes patronu De-
kāra uzaicināja tikko kā ievēlēto Francijas Re-
publikas prezidentu Emanuēlu Makronu, un 
līdz ar to, pateicoties viņa aicinājumam at-
klāšanā piedalīties triju Baltijas valstu prezi-
dentiem, Baltijas simbolisma mākslas skate 
kļuva par visaugstākā politiskā līmeņa noti-
kumu.

Virziens dzima 19. gadsimta vidū Francijas 
literatūrā un mākslā ar noslieci uz neikdie-
nišķo, mistisko, teiksmaino, dramatisko un 
depresīvo. Latvijā 19./20. gadsimta mijā tā 

izpausmes saskaņojās ar nacionālās profe-
sionālās tēlotājas mākslas dzimšanu, ar ra-
došās pašizteiksmes meklējumiem, vienlaicī-
gi māksliniekiem cīnoties ar dziļām šaubām 
un materiālās eksistences grūtībām. Nevar 
noliegt, ka simbolisms pie mums ienāca kā 
apzināts aizguvums no Vācijā, Francijā, Krie-
vijā un Somijā plaukstošajām tendencēm. 
Tomēr kosmopolītiskais virziens, pateicoties 
dziļajai saiknei ar senajām folkloras un etno-
grāfijas tradīcijām, Latvijas un visas Baltijas 
vidē pauda savdabīgas lokālās iezīmes.

Līdz 1905. gada revolūcijā uzversmojušām 
protesta kaislībām un vēl līdz Pirmajam pa-
saules karam ne tikai līmenī lielāko pilsētu 

– Rīgas, Liepājas un Daugavpils – plauksto-
šajā būvniecībā, luterāņu baznīcā un kultū-
ras dzīvē dominēja spēcīgais ģermāņu gars. 
Janis Rozentāls 1903. gadā ne bez ironijas 
sniedzis trāpīgu Rīgas mākslas dzīves rak-
sturojumu: „Pie mums – Vācijas garīgajā 
provincē [..] 700 gadu laikā nav spējusi at-
tīstīties nekāda patstāvīga kultūra: ne sava 
māksla, ne literatūra, nedz kādi patstāvīgi 

Janis Rozentāls (1966-1916)  Arkādija. 1910. Audekls, eļļa. 137 x 210 cm. LNMM kolekcija
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rūpniecības zari.”2 Tāpēc jaunā paaudze, kas 
sevi pirmoreiz dzimtenē pieteica 1896. gadā 
Latviešu etnogrāfiskajā izstādē Rīgā notieko-
šā Krievijas X Arheoloģijas kongresa ietvaros, 
izvirzīja nepārprotami nacionālus mērķus. 
Iespējams, ka pēc veiksmīgās studiju beigša-
nas paliekot uz dzīvi Pēterburgā, Rozentāla, 
Johana Valtera vai Vilhelma Purvīša radošais 
liktenis virzītos finansiāli daudz veiksmīgāk. 
Tomēr soli pa solim viņu augsti profesionā-
lā glezniecība, kas ar savu novatorisko svai-
gumu sākumā dažkārt izaicinoši šokēja māk-
slā neizglītotās Rīgas publikas gaumi, guva 
arvien lielāku ievērību, vienlaicīgi atdzīvinot 
vietējo mākslas tirgu. 

Simbolisms Baltijas mākslā izpaudās vai-
rākos tematiskos virzienos, un tāpēc Rape-
ti darbu atlasē veidoja trīs galvenās sada-
ļas, un ekspozīciju atklāja tēma „Mīti un le-
ģendas”. Somu eposa „Kalevala” un tā iz-
cilā gleznotāja Akseli Gallena-Kallelas ta-
lants pamudināja igauņu mākslinieku Krist-
janu Raudu pievērsties savam nacionālajam 
eposam Kalevipoeg, atklājot leģendārā va-
roņa dzīves gaitas, cīņas un traģisko bojā-
eju. Savukārt Lietuvas poļa Ferdinanda Ruš-
čica iespaidīgā kompozīcija „Nec mergitur” 
(1904-1906) jeb „Bet negrimst” simbolizē-
ja periodu, kad Polija bija varena karaļvalsts. 
Mikalojs Konstantins Čurļonis, kuram 2000. 
gadā Orsē bija notikusi neliela izstāde, fas-
cinēja ar muzikāli skanīgo fantastisko tei k-
smu pasauli, bet par aizrautību ar lietuvie-
šu klasiķa unikālo izteiksmes veidu liecināja 
Petrogradā dzīvojošā latvieša Rūdolfa Pērles 
simboliskās kompozīcijas. Izcilākais latviešu 
simbolisma pārstāvis Rozentāls strādāja spē-
cīgā Arnolda Bēklina ietekmē, kā liecina ar 
patiesu sirsnību veidotā komiskā velnu „sa-
dzīves” aina gleznā „Pēc pirmajiem gaiļiem” 
(ap 1905), kas 1999. gadā īpaši piesaistīja 
Rapeti uzmanību. Turpretī vērienīgais au-
dekls „Arkādija” (ap 1910) pauž optimistis-
kas noskaņas. Fin de siècle laikmeta krāšņā 
kompozīcija uzskatāma par spilgtāko simbo-
lisma un jūgendstila apoteozes paraugu lat-
viešu glezniecībā.

Otrā tēma „Dvēsele” veltīta cilvēka tēla at-
spoguļojumam, emocionāliem likteņa pavēr-
sieniem. Rozentāla pirmā simboliskā kom-
pozīcija „Nāve” (1897) gleznota naturālisma 
tradīcijās, taču no folkloras aizgūtajā pieliek-
tajā, baltā apmetnī tītajā sievietes siluetā ar 
2 R. (Rozentāls, Janis) Mākslas izstādes. Vērotājs, 1903, 
Nr. 2, 244., 247. lpp.

nāves atribūtu sirpi rokā iezīmējas jūgend-
stilam raksturīgā S veida plastika. Vēl pārlie-
cinošāk Art Nouveau formas izteiksmība at-
klājas viņa krāšņajā „dekadences” laika idillē 

„Princese un pērtiķis” (1913), kas tajā pašā 
gadā bija eksponēta Minhenes secesijā. 

Sadaļā „Daba” atturīgāk izpaudās tādas sim-
bolisma raksturiezīmes kā emocionālas kais-
lības, dziļa depresija vai liktenīga nolemtī-
ba. Žanra būtība izskanēja vairāk ar pusvār-
diem, ar trauslām noskaņām, izceļot rēnās, 
klusinātās vakara gaismas, krēslai pārklājot 
zemi, mežus un upju līkločus. Ainavas rak-
stura nosacījumus izraisīja Baltijas ģeogrā-
fiskās un klimatiskās situācijas īpatnības ar 
līdzenumiem, zemiem pauguru reljefiem, 
romantiskiem ezeru līču ielokiem, tumšiem 
mežu masīviem, bālām bērzu birzīm, kā arī 
attiecīgā apgaismojuma izraisītās noskaņas, 
it īpaši cienot gleznot mēnesnīcas noslēpu-
maino gaisotni. Johans Valters niansēti dū-
makainā tonalitātē mīlēja gleznot novaka-
res krēslas stundu melanholisko rēgainību, 
un kompozīcijā „Papeles” (1904) alejas gra-
ciozi izstīdzējušo koku stumbri veido ritmis-
ku ornamentu, radot asociācijas ar Kloda 
Monē ainavu sēriju „Papeles” (1891). Igau-
nis Konrāds Megi divus gadus pavadīja Nor-
vēģijā, un, kaut arī ainavas izceļas ar niansē-
tu krāsainību un plastisku ornamentālismu, 
tomēr atklāj nostalģiskās ilgas pēc dzimte-
nes. Vilhelms Purvītis 20. gadsimta sākumā 
Rietumeiropā guva ievērību ar ziemeļu da-
bas romantiskajiem ziemas skatiem, ar snie-
ga „anatomijas” savdabību, kā spoži saulai-
najā ainavā „Ziema” (ap 1908, LNMM) ar S-
veidā izliekto tumšo ūdens laukumu un plas-
tiskajiem milzīgo koku apveidiem. Tomēr par 
izstādes iespaidīgāko vadmotīvu kļuva sim-
bolismam neraksturīgi optimistiskais darbs 

„Pavasara ūdeņi. Maestoso” (1910), kura re-
produkcija milzīgā palielinājumā ievadīja iz-
stādē un kura vērienīgais oriģināls kļuva par 
tās noslēguma akcentu. 

Arī pārējo mūsu autoru – Ādama Alkšņa, Pē-
tera Kalves, Pētera Krastiņa, Bernharda Bor-
herta, Burkarda Dzeņa, Aleksandra Romana, 
Gustava Šķiltera, Teodora Ūdera, Sigismun-
da Vidberga, Teodora Zaļkalna, Riharda Za-
riņa un vienīgās sievietes Emīlijas Gruzītes – 
darbi apliecināja topošās nācijas spējas ātrā 
laikā sasniegt rietumu kultūras augsto pro-
fesionālo līmeni.
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Izstādi pavadīja daudzi pasākumi, to vidū 
ansambļa Kremerata Baltica koncerti, koru 
sadziedāšanās, zinātniskā konference, kā arī 
eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas lek-
cija. Orsē muzejs franču valodā izdeva 304 
lappušu biezu katalogu ar plašiem ievadrak-
stiem un 180 attēliem, taču grāmatveikalā 
bija atrodami arī dažādi citi izdevumi par 
Baltijas valstu kultūru. TV kanāls „Arte” jau 
rudenī sāka uzņemt emocionāli aizkustinošu 
dokumentālo filmu par Baltijas kultūru. Līdz 
ar to pateicoties ievērojamam Francijas at-
balstam izstāde Nepieradinātās dvēseles. 
Simbolisms Baltijas valstīs likumsakarīgi iz-
vērtās par vienu no jaudīgākajiem simtgades 
projektiem, liekot rietumeiropiešiem saprast, 
ka Baltija tomēr nav tas pats, kas Balkāni vai 
pat Basku zeme. Izstādei noslēdzoties, Orsē 
prezidente Loransa Dekāra ar gandarījumu 
secināja, ka muzejs ir laimīgs, ka varējis uz-
ņemt Baltijas mākslu un atklāt saviem ap-
meklētājiem to Eiropas kultūras mantojuma 
daļu, kuru tie līdz šim pavisam maz pazina. 
□

Dace Lamberga

ŠĶIEDRAS MĀKSLAS 
TRANSFIGURĀCIJA
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kupola 
zālē šovasar uzmirdzēja Egila Rozenberga 
desmit gobelēni, kas austi no netradicionā-
liem un neierastiem materiāliem – brūnām 
magnetofona un melnām video lentēm, ci-
tiem sintētiskiem materiāliem un smalkām 
vara stīdziņām. Vizuālais iespaids izdevās 
tiešām pārsteidzoši efektīgs, un mākslinie-
ka iecere līdz ar to simtprocentīgi īstenojās. 
Egils Rozenbergs uzskata, ka personālizstā-
de „Transfigurācija” veltīta atklāsmei, cik 
dinamiski mainīgā laikā ir dzīvots: „Jaunī-
bā mēs jūsmojām par vinila platēm ar „Bīt-
liem” un citiem mūzikas fenomeniem. Seko-
ja magnetofonu ēra ar lielajām spolēm, un 
laiks, kad platās lentes nomainīja mazie apa-
rāti ar šaurajām. Pēc tam šo sfēru pārņēma 
video, kas mums tolaik deva iespēju redzēt 
citur pasaulē aktuālās filmas. Tagad arī šī ēra 
ir pagājusi, un esam nonākuši pie diskiem. 
Visas iepriekšējās tehnoloģijas ir „garīgi” no-
vecojušas un aizmirstas, taču paši materiā-
li, savulaik unikāli izgudrojumi, ir saglabāju-
šies, un es tos izmantoju austajos darbos.” 
20. gadsimta 70.-80. gados, kad mākslinieks 

radīja lielformāta dekoratīvās sienas segas 
un apjomīgos telpiskos objektus, sintētika 
nebija tik augstas kvalitātes, un turklāt to-
reiz uzskatīja, ka labs ir tikai viss dabīgais – 
vilna, lins un kokvilna. Šodien aužot ar po-
liestera un polipropilēna šķiedrām, tās veik-
smīgi kombinējot ar dabīgajām, Rozenbergs 
apliecina, ka viņa daiļradē pārejas periods uz 
sintētiskiem materiāliem ir bijis likumsaka-
rīgs un pareizs. 

Spīdošā un nedaudz plūksnotā sintētis-
kā šķiedra kopā ar krāsainajiem neilona un 
akrila diegiem un matētajiem vilnas lauku-
miem, palīdz veidot oriģinālo, negaidīti mir-
dzošo virsmas efektu. Uz šī brūnā vai pelēkā 
fona sumaka tehnikā austās „pīnes” veido 
ģeometrizēti abstraktus laukumus un līni-
jas. Taču tas ir tikai pirmā mirkļa iespaids, jo 
nekas nav abstrakts. Tas ir reāls, novatorisks 
mākslas darba vizuālais tēls, kurā kā laikme-
ta simbols izmantota mikroshēma – visu ie-
rīču sirds un galvenā sastāvdaļa. Turklāt tās 
lakoniskajam zīmējumam savā ziņā piemīt 
saistošs grafiskais dizains, kas līdzinās orna-
mentam. Katru laikmetu raksturo noteikti 
simboli un zīmes, un mākslinieks mēģinājis 
atrast mūsu laikam raksturīgos, kaut gan arī 
mikroshēmu laikmets tuvojas nobeigumam; 
tās paliek arvien mazākas un vizuāli netve-
ramākas. 

Personālizstādes nosaukums „Transfigurā-
cija” asociējas ar ārējās formas maiņu, ar 

Egils Rozenbergs
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Linda Treija

AGNESE RUDZĪTE. 
STIPRĀ MADE. 
LATVIJA.
Māksliniece Agnese Rudzīte ir liepājniece. 
Dzimusi, augusi, studējusi Liepājā, viņa ak-
tīvi iesaistās mākslas projektos, pilsētas dzī-
vē, pasākumos, tā iegūstot titulu „Goda 
liepājnieks 2015“ un Liepājas kultūras bal-
vu, 2016.  Mākslinieces darbos atspoguļo-
jas daba, tās ritmi, tās daudzveidība, un ta-
jos skatītājs var vilkt paralēles ar cilvēku dzī-

posmu, kas izveidojies nemitīgā rokraksta, 
tehniku un materiālu attīstībā no klasiskā 
gobelēna līdz telpiskiem objektiem. Lai būtu 
brīvs no dogmatiskiem aizspriedumiem, pēc 
Jaņa Rozentāla mākslas skolas Rozenbergs 
neturpināja studēt glezniecību, bet 1966. 
gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijas 
tekstilmākslas nodaļā, kura gobelēnmāksli-
nieka Rūdolfa Heimrāta vadībā ļāva veido-
ties individuāli novatoriskam radošajam rok-
rakstam. Ermitāžā Ļeņingradā seno franču 
gobelēnu izstādē viņš izjuta spēcīgu vēlēša-
nos pievērsties klasiskajai aušanas mākslai, 
tomēr sekojot mērķim savās kompozīcijās iz-
teikt oriģinālu, vīrišķīgi robustu un ekspre-
sīvu izteiksmību. Rozenberga darbi nonāku-
ši dažādās pasaules krātuvēs, un to vidū ir 
arī Klīvlendas Mākslas muzejs un Ņujorkas 
Mākslas un dizaina muzejs. Taču visliekā-
kos panākumus mākslinieks sasniedza 2018. 
gada aprīlī, kad Francijas gobelēnu manu-
faktūru apvienībā Mobilier National pēc viņa 
projektiem tika uzausti divi gobelēni „Ref-
leksijas – pārdomas I” un „Refleksijas – pār-
domas II”, kuri turpmāk glabāsies Francijas 
valsts dekoratīvās mākslas darbu kolekcijā. 
Mūsdienās dekoratīvās šķiedras mākslas uz-
varas gājiens ne tikai Latvijā, bet arī pasau-
lē ir zaudējis kādreizējo radošo varenību, un 
darbi pavisam reti atrod vietu muzejos vai 
sabiedriskos interjeros. Taču Rozenberga di-
vos gados mērķtiecīgā darbā radītais „Tran-
formācijas” ansamblis pārliecinoši atgādina, 
ka senajai audumu mākslai joprojām ir ie-
spējama ievērojama nākotne. □

vi. Agnesi raksturo dabiska enerģija, kuru at-
staro arī viņas māksla. Viņa galvenokārt strā-
dā grafikas tehnikās, kas ir atbilstoša māk-
slinieces interesei par detaļām un to nozīmi 
kopainas tēlojumā. Daudzos mākslas projek-
tos Agnese sevi pierāda kā empātisku un ra-
doši domājošu mākslinieci. Taktilajā tehnikā 
ir radīti darbi, kurus var ne tikai apskatīt, bet 
aptaustīt un sajust, un ir pieejami cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem. 

Pēdējais mākslinieces projekts ir savas dzim-
tas izpēte, kas vainagojusies nopietnā, dziļā 
istādē – vizuālajā stāstā „Stiprā Made. Latvi-
ja“ (2018.10.VIII-9.IX, Liepājas muzejs). Ag-
nese spēj saskaņoties ar laiku, ienirt savas 
dzimtas vēsturē un šī ceļojuma  emocionālo 
pārdzīvojumu nodot tālāk skatītājiem.

Latvijas simtsgadē ir būtiski savienot atmi-
ņas, paaudzes un emocijas, tāpēc viņas re-
dzējums par savas dzimtas likteni ir sevišķi 
nozīmīgs. 

Ideju par izstādi visprecīzāk izsaka pati 
māksliniece: 

Stiprā Made.

Kad atmiņu un faktu saglabājies nedaudz, 
stāsts par tamborētu sedziņu kļūst simbols 
mājīgumam un raisa iedvesmu, kas pāraug 
emocionālā eksplozijā. Atmiņu lauska par 
vecvecvecmāmiņu Annlīzi ar salmeņu un plī-
vurpuķu pušķi pārtop Ēģiptes faraona kun-
dzes portretā un transformējas tamborētu 
sedziņu laika zobratos.

Stiprā Made ir manas dzimtas sieviešu kop-
tēls. Viņas sejā ir atstātas galvenās līnijas. 
Ēna, ko met gaisma no sveces liesmas, iz-
gaismo latviešu sievas stingrību un nepiekā-
pību.

Mades vīra brālim, virsleitnantam, Triju 
zvaigžņu ordeņa kavalierim veltītajā glez-
nā auļo zirgi. Pelēkmelni kā fotogrāfija – in-
formācija plūst, bet tie ir tikai fakti, emoci-
jas pielieku es, īsti nezinot, tik nojaušot. No 
stāsta izkritis pakavs vai neapkalta rumaka 
ordenis. 

Pietuvinu radu pārdzīvojumus laikā, kad 
viņu būvētās ģimenes un saimniecības bru-
ka un sadega vēstures sārtā. Viņus sodīja par 
to, ka viņi bija cilvēki, kas strādāja, veidoja 
stipras ģimenes, skoloja bērnus. Viņu sods 
bija ilgs un nepamatots, tomēr viņi dzīvoja 
un ar to pierādīja – dzīve ir jāsvin. To es kā 
viņu pēcnācēja esmu sadzirdējusi. □

Egils Rozenbergs. Refleksijas – pārdomas 1948. 20. 2018. Kokvilna, vilna, lins, zīds

Mākslas zinātniece Dace Lamberga ir Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore.



Agnese Rudzīte. Mades vīra brālim, virsleitnantam, Triju zvaigžņu ordeņa kavalierim 
veltītajā gleznā auļo zirgi. Pelēkmelni kā fotogrāfija – informācija plūst, bet tie ir tikai
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fakti, emocijas pielieku es, īsti nezinot, tik nojaušot. No stāsta izkritis pakavs vai 
neapkalta rumaka ordenis. 60×80 cm, akrils, audekls. 2018



38

      MŪZIKA

„KĀDĀ CITĀ APZIŅAS 
LĪMENĪ…”
Daces Aperānes (DA) saruna ar 
komponisti Annu Veismani (AV) par 
Jāzepa Vītola „Gaismas pili”
 
Pēc XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu svēt-
kiem Latvijā, amerikāņu laikraksta New York 
Times pirmajā lapaspusē parādījās sekojošs 
apraksts:

Tuvojoties pusnaktij, Latvijas galvaspilsētas 
nomalē gandrīz 100 000 klausītāju kādā pa-
gājušās nedēļas vakarā pievienojās 16 500 
koristiem dziesmā par mistisku pili, kas, sve-
šām varām valdot, nogrimusi, lai reiz atkal 
celtos augšā. Šī pils ir viņu nācijas metafora. 
(RIGA, Latvia – Near midnight on the out-
skirts of the Latvian capital, close to 100,000 
spectators joined 16,500 singers last week 
in a song about a mystical castle that is sub-
merged when foreign powers hold sway 
only to rise again. The castle is a metaphor 
for their nation. 2018.10.VII New York Ti-
mes – Marc Santora)

Pirms šīs vasaras Dziesmu svētkiem daudz 
domāju par Jāzepa Vītola leģendāro kora 
dziesmu „Gaismas pils” un tās apbrīnojamo 
spēju uzrunāt latviešu tautu kopš 20. gad-
simta sākuma līdz mūsdienām. Kad Dzies-
mu svētki bija izskanējuši, aicināju latviešu 
komponisti Annu Veismani pastāstīt par to, 
ko šī dziesma viņai nozīmē Latvijas simtga-
dē, kad „Gaismas pils” tik plaši izskanēja gan 
Vispārējo dziesmu svētku Kopkora koncertā 
Meža parkā, gan Pasaules latviešu koru kon-
certā Esplanādē, kā arī citos koncertos Latvi-
jā un pasaulē. 

DA: Kas ir tas, kas uzreiz jums saistās ar Jāze-
pa Vītola kora dziesmu „Gaismas pils”?

AV: Personīgas atmiņas no Vispārējiem lat-
viešu dziesmu svētkiem 1990. gadā, kad 

„Gaismas pili” diriģēja Haralds Mednis un es 
dziedāju svētku kopkorī. Tas bija tāds dvē-
selisks satricinājums, kas var vienreiz mūžā 
būt. Un arī tas noskaņojums Latvijā saistī-
bā ar Atmodu. Man šī dziesma ir simbols. Ja 
man būtu jāsaka vārds „Atmoda”, tad nāka-
mais vārds būtu „Gaismas pils”. 

DA: Ko jūs vēl atceraties no „Gaismas pils” 
atskaņošanas brīžiem 1990. gadā?

AV: Es atceros pārdabisko enerģiju, ar kuru 
Haralds Mednis spēja „Gaismas pili” nodiri-
ģēt. Tā atspoguļoja Atmodas briestošo ener-
ģiju, un kaut kas no tās uzrunāja dziedātā-
jus. Haralds Mednis mūs iedvesmoja. Tas bija 
pats augstākais emocionālais pārdzīvojums. 

DA: Kad jūs pirmo reizi saskārāties ar „Gais-
mas pili”?

AV: Dziesmu iemācījos 16 gadu vecumā, kad 
dziedāju savas mammas, diriģentes Māras 
Skrides korī „Skulte”. Un pēc tam, kad mā-
cījos Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, man 
bija jāapgūst mūzikas forma un analīze. Stu-
diju laikā zināju visas balsis un varēju nospē-
lēt partitūru no galvas. Tā bija dziesma, kas 
jau tad bija sirdī un galvā. Interesanti, ka, 
tieši pateicoties Jāzepam Vītolam, es iestā-
jos Dārziņos. Domāju, ka tas bija 93. gadā, 
kad Dārziņa skolā notika Jāzepa Vītola atce-
res jubilejai veltīts muzikoloģijas un kompo-
zīcijas konkurss. Toreiz piedalījos tur kā Zvej-
niekciema mūzikas skolas audzēkne. Pēc ie-
pazīšanās ar Vītola daiļradi un Dārziņskolu, 
es biju ļoti iedvesmota un skaidri izlēmu mā-
cīties mūziku!

DA: Jāzeps Vītols savu meistarīgo balādi 
jauktam korim – „Gaismas pils” ar Ausekļa 
dzejas vārdiem – sacerēja vienas dienas lai-
kā 1899. gada 21. jūnijā Pleskavas guber-
ņas Zarečjē, kur dzīvoja viņa brālis, ārsts An-
sis. 1900. gada vasarā Jēkabs Ozols novadī-
ja dziesmas pirmatskaņojumu Rīgas Latvie-
šu dziedāšanas biedrības kora koncertā, kas 
notika Rīgas Riteņbraucēju dārzā (Orests Si-
labriedis, <Letonika.lv>). Kā, jūsuprāt, Vīto-
lam izdevās sacerēt tanī laikā dziesmu, kura 
ir spējusi uzrunāt vienu paaudzi pēc otras 
Latvijā un ārpus tās robežām līdz pat mūs-
dienām?

AV: Domāju, ka „Gaismas pils” tapšana vir-
moja kādā citā apziņas līmenī, jo mākslas 
pasaulē radušās idejas un nojautas nereti 
it kā paredz un ievada vēsturiskus notiku-
mus. Tā, man šķiet, bija ar Vītolu un „Gais-
mas pili”. Vītols atmiņās ir rakstījis, ka balā-
diskums, senatnes tematika viņam ap to lai-
ku bija ļoti būtiska. Ne reizi vien komponists 
sūdzējās par dziesmām atbilstoša teksta trū-
kumu. Pēc Ausekļa Vītols meklēja iedvesmu 
Raiņa, Brigaderes, Poruka, Fr. Bārdas daiļra-
dē. Vītols uzskatīja, ka kora dziesmas satu-
ram jābūt ne tik iekšupvērstam un intīmam, 
kā tas varētu būt kamermūzikā. Jāpiemin arī 
jaunlatviešu iespaids, un varbūt tieši svešu-
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mā dzīvodams, Vītols un viņa laikabiedri va-
rēja vairāk novērtēt latviešu nācijas ideālus, 
nekā, ja viņi būtu dzīvojuši dzimtenē.

DA: Studējot „Gaismas pils” partitūru un 
klausoties tās ierakstus, esmu atkārtoti ap-
brīnojusi to, cik dziļi šīs dziesmas emocionā-
lais saviļņojums saistīts ar katru akorda izvē-
li un sabalsojumu, ar dzejas teksta melodis-
ko un vispārējo formas uzbūvi. Vai ir kāds 
posms „Gaismas pilī”, kas jūs īpaši uzrunā?

AV: Es vienmēr gaidu basu solo frāzi un lie-
lo klusumu pirms tās, kas liekas kā zemā-
kais punkts, no kura viss sāk celties uz augšu. 
Tā ir klusā kulminācija pirms izskaņas gavi-
lēm. Nupat Dziesmu svētku Kopkora koncer-
tā diriģenta Sigvarda Kļavas maģiskā klusu-
ma izjūta „Gaismas pils” atskaņojumā man 
sasaucās ar Haralda Medņa interpretāciju. 
Klusums kā būtiska dziesmas interpretācijas 
daļa dziesmā palīdz apjaust fonu un galve-
nos akcentus.

DA: Kādas citas izjūtas jums bija, klausoties 
„Gaismas pili” šajos Dziesmu svētkos?

AV: Domāju, ko šī dziesma maniem bērniem 
nozīmēs nākotnē. Cik ilgstoša būs šī tradī-
cija?

DA: Man bija līdzīgas domas par nākama-
jām paaudzēm, bet, skatoties tieši jauno 
dziedātāju gaišajās un iedvesmas pilnajās 
sejās, man bija pārliecība, ka „Gaismas pils” 
lielā nozīme un atskaņošanas tradīcija Dzies-
mu svētkos turpināsies!

AV: Katrā ziņā, uzskatu, ka Latvijas Simtga-
des tematika aicina mūs visus ieskatīties pa-
gātnē un par to stāstīt jaunākām paaudzēm. 
Mana – vidējā – paaudze izprot, ka esam kā 
TILTS no vienas paaudzes uz nākamo.

DA: 2012. gadā jūs diriģen-
ta Arnolda Skrides piemiņai 
sarak stījāt opusu altam, vijo-
lei un klavierēm „Mēness sta-
rus stīgo”, kas iedvesmojās 
no Emīla Dārziņa kordzies-
mas ar šo pašu nosaukumu. 
Ja jūs komponētu jaundarbu, 
kas iedvesmotos no Vītola 

„Gaismas pils”, kādu sastā-
vu jūs izvēlētos, lai rosinātu 
savu muzikālo fantāziju un 
izjūtas par šo dziesmu? 

AV: Es izvēlētos stīgu orķes-
tra sastāvu; stīgu skanējuma 

siltums man īpaši saistās ar „Gaismas pili” – 
un tēma varētu būt dziesmas basu melodija. 
Varbūt arī timpānus un dažādus zvanus, kuri 
saistās ar senatnīguma noskaņu.

DA: Jāzeps Vītols mūža beigās ir noklausī-
jies savu kora dziesmu „Gaisma pils” atska-
ņojumā un vēlāk par piedzīvoto atklājis savai 
sievai Annijai Vītolai: „Mana sirds ir domu 
un jūtu dzidrais avots.” (Jāzeps Vītols: tuvi-
nieku, audzēkņu un laikabiedru atmiņās / Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, sast. 
Oļģerts Grāvītis. – Rīga: Zinātne, 1999, 54. 
lpp.) Mani fascinē šis teikums ar iespējamo 
Vītola atziņu, ka sirds nosaka ne vien jūtas, 
bet arī domas. Interesantā kārtā ievēroju, ka 
jūs esat par savu radošo procesu līdzīgi iztei-
kusies: „Mūzika ir garīga informācija. Ikdie-
nas darbā rosināta intuīcija, loģika un sajū-
tas.” Vai jūsu skatījumā šī dziesma atspogu-
ļo emociju un prāta apvienojumu, kas radies 
no sirds dziļumiem?

AV: Jā, ir lietas, kuras nevar vēlēties pēc pa-
sūtījuma. Tās var tikai piedzīvot kā atklās-
mi. Bet noteikti jāstrādā un jābūt garīgi aktī-
vam, tukšā vietā idejas nerodas. Acīmredzot 
tā bija arī Vītolam, rakstot „Gaismas pili”. □

Anna Veismane dzimusi 1976.09.VII. 
Kompozīcijas pamatus apguvusi Pētera Vaska 
vadībā, mācoties Zvejniekciema bērnu mūzikas 
skolas klavieru klasē. Beigusi Emīla Dārziņa 
Mūzikas vidusskolas teorijas nodaļu, kur 
kompozīcijas pedagogs bijis Imants Zemzaris. 
Kompozīcijas specialitātē absolvējusi JVLMA, 
studējusi pie Romualda Kalsona un Jura 
Karlsona. Saņēmusi Arnolda Šturma piemiņas 

balvu, Oļģerta Zīversa balvu 
(kā pianiste), ieguvusi 3. 
vietu Latvijas Radio kora 
jauno komponistu konkursā. 
Annas Veismanes mūzika 
plaši atskaņota visā pasaulē. 
Strādājusi par klavierspēles 
un kompozīcijas pedagogu 
Vidzemes Jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā un Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolā, 
kopš 2018. gada jūlija ir Radio 
Klasika raidījumu vadītāja un 
studijas koncertu producente. 
Organizē Jauno komponistu 
konkursu „Skaņuraksti 
Ādažos”. <www.annaveismane.
com>

Foto: Jānis Veismanis
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2018.18.-20.VI notika Pasaules latviešu 
zinātnieku IV kongress. Te ir kongresa manifests. 
Tas ir nevis kaujas sauciens, bet gan izmisuma 
brēciens un vēršanās pie tiem, kuri nav sapratuši, 
ka izglītība un vēl vairāk zinātne ir ekonomikas 
instruments un šo abu instrumentu kavēšana 
tiešā veidā kavē valsts izaugsmi. Man ir kauns 
par to, ka Saeimas simtniekam NAV kauns par 
savu rīcību budžeta veidošanā, nolemjot Latvijas 
zinātnei finansējumu viszemākajā vietā Eiropas 
savienības valstu vidū, un tā tas jau ir gadiem 
no vietas. Tāpēc jau arī šī zinātnieku vēstule - 
manifests. Tā ir valstiskās domāšanas piemērs, 
un dīvaini, ka rudenī uz vēlēšanām dodas partijas, 
kuru programmā zinātne kā vārds nav nemaz 
minēts. Iespējams, ka politiskās aprindas patiesi 
bīstas no zinātniekiem, kuri skaidri redz un 
saprot, kas būtu darāms, bet paliek neizpratnē un 
vīlušies, ieraugot, ka politiskā elite to neredz vai 
izliekas neredzam. Bet varbūt tiešām arī nespēj 
redzēt, un šim aklumam ir kādi predestinēti 
cēloņi. 

Ojārs Spārītis
IV PASAULES 
LATVIEŠU ZINĀTNIEKU 
KONGRESA MANIFESTS 
Zinātne ir neatņemama nacionālas valsts 
daļa, daļa no nacionālās kultūras, izglītības, 
tautsaimniecības un drošumspējas. Latvijas 
valsts proklamēšanas simtgades priekšvaka-
rā Latvijas zinātnieki, pulcējoties IV Pasaules 
latviešu zinātnieku kongresā, apliecina savu 
gribu aktīvi iesaistīties procesos, kas mūsu 
valsti padarīs vēl stiprāku un tās iedzīvotājus 
par sevi drošākus un laimīgākus.

Lai Latvijā dzīvojošie cilvēki pārskatāmā lai-
kā spētu sasniegt to dzīves kvalitāti, ko ir sa-
snieguši pasaules visattīstītāko valstu iedzī-
votāji, justos droši un laimīgi savā zemē, zi-
nātnei ir jābūt par vienu no Latvijas nākot-
nes attīstības stūrakmeņiem. Ir pilnvērtīgi jā-
izmanto Latvijas zinātnes nozaru potenciāls 
visā to daudzveidībā. Dzīves kvalitāte un na-
cionālās pašapziņas celšana apturēs Latvijas 
iedzīvotāju aizplūšanu uz citām valstīm, kas 
ir nopietns šī brīža Latvijas ilgtspējas apdrau-
dējums. 

Latvijas zinātnieki ir gatavi jauniem uzdevu-
miem un izaicinājumiem Latvijā un starptau-
tiski, ko spilgti apliecināja IV Pasaules latvie-
šu zinātnieku kongresa dabaszinātņu, inže-
nierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un 
veselības zinātņu, lauksaimniecības un meža 

zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu sek-
ciju darbs. Plašie sadarbības tīkli un ciešās 
saites ar Latvijas izcelsmes zinātniekiem visā 
pasaulē paplašina mūsu apvārsni un rada ie-
spējas attīstībai un izaugsmei.  

Lai zinātne būtu viens no Latvijas attīstības 
stūrakmeņiem, Latvijas valsts un privātā sek-
tora viedokļu līderiem un sabiedrībai kopu-
mā kardināli jāpārvērtē savs redzējums par 
zinātnes lomu un uzdevumiem mūsu sa-
biedrības attīstībā. Ir jāmaina attieksme pret 
zinātni un jānovērtē tās potenciāls. 

Latvijas zinātniekiem ir jāapzinās, ka šāda at-
tieksmes maiņa ir iespējama ar nosacījumu, 
ka zinātnieki aktīvi iesaistīsies sabiedriskajos 
procesos un bez kavēšanās piedāvās risinā-
jumus gan valsts, gan atsevišķu nozaru un 
uzņēmumu attīstībai; bez īpaša pamudinā-
juma meklēs jaunus starpdisciplinārus ceļus, 
kā ar fundamentālās un lietišķās pētniecības 
palīdzību ietekmēt sabiedriski kulturālos un 
saimnieciskos procesus valstī.

Lai palielinātu Latvijas zinātnes devumu 
valsts nacionālajai kultūrai, izglītībai, taut-
saimniecībai, drošībai un drošumspējai un 
citos mūsu attīstībai svarīgos jautājumos, 
nepieciešama ievērojama Latvijas zinātnes 

 AKTUALITĀTES
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jaudas palielināšana, kas nav iespējama bez 
būtiska publiskā un privātā finansējuma pa-
lielinājuma. Būtiski – jaunām finansējuma 
programmām jābūt tieši saistītām ar noza-
rēm un to stratēģiskajiem mērķiem. 

Lai palielinātu Latvijas zinātnes jaudu un zi-
nātnisko vidi padarītu vairāk starptautisku, ir 
jāīsteno stratēģiska ilgtermiņa politika, ku-
ras galvenais uzdevums ir ātrā laikā atjaunot 
nozarēm nepieciešamo zinātnes cilvēkkapi-
tālu. Jaunas finansēšanas programmas un 
konkrēti uzdevumi, kā arī Latvijas izcelsmes 
un citu valstu zinātnieku piesaiste Latvijas 
zinātniskajām institūcijām ir konkrēts uzde-
vums, kas veicams jau tuvākajā laikā. Lai to 
paveiktu, ir jāatver jaunas nacionāli finansē-
tas valsts pētījumu programmas un pēcdok-
torantūras konkursu nākamās kārtas aktī-
vi jāpopularizē ārpus Latvijas robežām. Šie 
ir uzdevumi valdībai, zinātniskajām institū-
cijām un zinātniekiem, Latvijas Republikas 
vēstniecībām un Latvijas organizāciju starp-
tautiskajām pārstāvniecībām.

Latvijas zinātnieki apliecina, ka augsti akadē-
miskie standarti un akadēmiskais godīgums, 
Latvijas zinātnes telpas atvērtība pasaules zi-
nātnei ir tie faktori, kas arī turpmāk uzturēs 
Latvijas zinātnes starptautisko konkurētspē-
ju un reputāciju. 

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa da-
lībnieki aicina 2019. gadu valstī noteikt par 
nacionālo zinātnes un augstākās izglītības 
sistēmas simtgades gadu. □

Otto Ozols

VAI AKLS NAIDS 
UN AIZVAINOJUMS 
VĒLĒŠANĀS VAR 
PAZUDINĀT VALSTI? 
VAR.
Kāds jautās – vai šim jautājumam ir kāda tie-
ša saistība ar 6. oktobrī paredzētajām Saei-
mas vēlēšanām Latvijā? Jā, ir. Vistiešākā sais-
tība. Šoreiz, iespējams, īpaši daudzi savu iz-
vēli izdarīs akla naida vai dziļa aizvainojuma 

vadīti. Abas ir cilvēcīgas emocijas, un nevar 
noliegt, ka aizvainojumam un šaubām paš-
reizējā vara ir devusi gana daudz iemeslu. 
Tomēr gudri cilvēki zina, ka naids un aizvai-
nojums ir slikti padomdevēji. Vēsturē zinām 
piemērus, kad tā tika izraisītas milzīgas ka-
tastrofas. 1933. gadā Vācijā cilvēki, aizvai-
nojuma, akla naida un masīvas propagan-
das apdullināti, 43,9% balsu atdeva radikā-
lajiem populistiem – nacistu partijai. Pretē-
ji bieži apgalvotajam, tie nebija visi vācieši, 
bet nacistiem ar to pietika, lai sagrābtu varu, 
atņemtu pilsoņiem brīvību un beigās izraisī-
tu globālu katastrofu. Bet visa pamatā tam 
tomēr bija lielas daļas vēlētāju akls naids un 
aizvainojums, kas nomāca veselo saprātu. 
Un pazudināja to.

Vai tam tiešām ir kāda saistība ar gaidāma-
jām Saeimas vēlēšanām? Protams, nevar ap-
galvot, ka situācija ir identiska – Latvija nav 
gluži 30. gadu Vācija. Tomēr situācija neno-
liedzami ir sarežģīta un pat tie, kuri netic vul-
gāriem populistiem, mokās ar šaubām par 
labāko izvēli. Daļa ir tik apmulsuši, ka var vis-
pār nepiedalīties vēlēšanās, kas Latvijas ap-
stākļos būs tieši tas, ko vēlas demokrātijas 
ienaidnieki – ne velti Putina režīmam drau-
dzīgie mediji ir gadiem ilgi kultivējuši domu 
par Latviju kā neizdevušos valsti. Apātijas un 
vilšanās līmenis ir nepieredzēti augsts, un ir 
pamats domāt, ka šāds noskaņojums ir ap-
zināti veicināts.
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Ko šajā situācijā iesākt, kā izdarīt gudru un 
atbildīgu izvēli? Ir dažas pārbaudītas recep-
tes, kas sevi pierādījušas attīstītās, gudrās 
valstīs, piemēram, Somijā. Viņi nekad nav 
sirguši ar lieku sentimentu un kritikas trūku-
mu pret saviem politiķiem. Tas gan nekādi 
nenozīmē, ka viņi pat domās sāk šaubīties 
par savu valsti. Tāpat tas nenozīmē, ka somi 
nespēj atšķirt graudus no pelavām. Viņi 
vienkārši saprot, ka izvēle jāizdara ar aukstu 
un racionālu prātu, neļaujoties pārkarsētām 
emocijām.

Tieši šo pašu recepti derētu ielāgot vēlētā-
jiem Latvijā. Vispirms ir jākonstatē, ka tāpat 
kā neviens nav redzējis Sniega cilvēku, tāpat 
dabā neeksistē ideāli cilvēki, īpaši jau poli-
tiķi. Neviens normāls cilvēks savu dzīvi nav 
uzrakstījis tīrrakstā, katram ir bijušas savas 
kļūdas, katram ir savas nepilnības. Tas vienā-
di attiecas uz politikas veterāniem un tiem, 
kuri sevi lepni dēvē par „jaunajām sejām”. 
Uz deputātu kandidātiem ir jāspēj skatīties 
ilgtermiņā – vai pieredze, paveiktais sabied-
rības labā kopumā ir vairāk, nekā trūkumi, 
kļūdas vai kādas apšaubāmas biogrāfijas 
epizodes. Jājautā – vai viņš ir vai nav spējīgs 
palīdzēt valstij attīstīties virzienā, kas būtu 
izšķiroši svarīgi? Kādi ir bijuši viņa iepriekšē-
jie panākumi? Ir politiķi, kuri, iespējams, ne-
uzrunā tīri cilvēcīgi, un arī pasaules redzē-
jums atšķiras, bet kopumā viņu paveiktais ir 
bijis daudz vērtīgāks, nekā cilvēcīgi simpātis-
kāka, bet citādi neizdarīga politiķa veikums.

Līdzīgi ir ar politiskajām partijām – neviena 
nav un nebūs ideāla. Katrā atradīsies kāds 
politiķis, kuru labāk redzam ejam, nekā nā-
kam. Bet tieši tāpēc vēlēšanu biļetenos ir pa-
redzēta iespēja ar „plusu” vai „mīnusu” vēr-
tēt katru konkrēto politiķi. Tieši tāpat jāska-
tās, cik partija kopumā ir spējīga vai nespē-
jīga palīdzēt valstij attīstīties mums visiem 
svarīgos virzienos? Pat ja tai ir bijušas nepa-
tīkamas kļūdas un šaubīgas izvēles. Jāspēj 
izvērtēt, cik konkrētā partija ir spējīga apzi-
nāt savas kļūdas, un vēlētājam jāspēj izvērtēt 
partijas labo un slikto darbu bilance. Ja pir-
mo ir vairāk nekā otro, tad šīs partijas izvēle 
ir apdomāšanas vērta. Jo atceramies – ideāli 
cilvēki, politiķi, partijas dabā neeksistē.

Un te mēs nonākam pie pašas svarīgākās re-
ceptes atbildīga balsojuma izvēlē. Vispirms 
jāatceras, ka nav stāsts par izvēli starp ma-

zāko un lielāko ļaunumu. Politiķi ir tādi paši 
cilvēki kā visi pārējie un visā visumā ļaunu 
nevienam apzināti nevēl. Izņēmumi ir, kad 
kāds atsevišķs politiķis ir nonācis parlamen-
tā personīgas atriebības kāres vadīts, vai pat 
kāda partija izveidota, lai pildītu citas valsts 
uzdevumu – šķelt un kūdīt Latvijas sabiedrī-
bu. Bet tie drīzāk ir izņēmumi, un vēlētājiem 
ir jādara viss, lai šādas partijas vai politiķi ne-
tiktu pielaisti varas tuvumā. 

Tad kāda varētu būt īstā recepte, lai pieņem-
tu iespējami atbilstošāku lēmumu, kurai par-
tijai uzticēt savu balsi? Vispirms vajadzētu 
sākt ar to, ka atbildam paši sev – kas mums 
personīgi, tuviniekiem, valstij kopumā ir vis-
svarīgākais? Definēt – svarīgākos uzdevu-
mus, mērķus, – savu personīgo Latvijas nā-
kotnes redzējumu. Tas nav tik sarežģīti, kā 
izklausās. Lielie kopējie, tā dēvētie Virsmērķi 
ir zināmi. Tie būtu:

– Latviešu un Latvijas kā valsts ilgtspēja. 
Lai Latvijas valstī arī nākotnē sekmīgi varē-
tu attīstīties un nākamajām paaudzēm tik-
tu nodota latviešu valoda, kultūra, tradīcijas. 
Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kur to var 
pilnvērtīgi darīt, un tā ir mūsu atbildība ne 
tikai nākamo paaudžu priekšā, bet arī domā-
jot par Eiropas unikālās identitātes sargāša-
nu – latviešu valoda pieder pie Eiropas civi-
lizācijas unikālā mantojuma. Par šo uzdevu-
mu domājot, mums ir jālūkojas uz politiķiem, 
kuri konsekventi un atbildīgi ir strādājuši un 
aizstāvējuši demogrāfijas jautājumus. Latvi-
ja joprojām atpaliek no atbildīgāko ES val-
stu attieksmes par atbalstu ģimenēm ar bēr-
niem. Bet labā ziņa ir tā, ka pēdējos gados 
ir panākts nozīmīgs progress uz labo pusi. 
Joprojām nepietiekami, bet nozīmīgi ir pie-
audzis atbalsts likumdošanā, valsts budžetā 
un kopējā attieksmē. Tas ir devis rezultātus 

– Latvijā šobrīd ir kopš neatkarības atjauno-
šanas vislielākais daudzbērnu ģimeņu skaits, 
vidējais bērnu skaits ģimenē šobrīd ir virs vi-
dējā ES līmeņa. Labā ziņa ir tā, ka ir zināmi 
politiķi, kuriem šis jautājums ir bijis princi-
piāli svarīgs, un viņi to ir pierādījuši darbos 
un arī politiskās cīņās.

– Latvija kā izglītotu bērnu, nākamo pa-
audžu zeme. Izglītība nenoliedzami ir viens 
no vissvarīgākajiem mērķiem ilgtspējīgas, 
gudras valsts attīstībai. Arī šajā ziņā ir pa-
nākts skaļi neizziņots, bet ievērojams prog-
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ress. Pirms kāda laika diezgan liels pārstei-
gums izrādījās fakts, ka Igaunija ļoti presti-
žajā starptautiskajā PISA pētījumā (Program-
me for Individual Student Assessment) ierin-
dojās starp TOP 3 pasaules valstīm ar visiz-
glītotākajiem bērniem pasaulē. Igaunijas iz-
glītības sistēma izrādījās konkurētspējīga ar 
tādām valstīm kā Somija un Dienvidkoreja. 
Šī ārkārtīgi nozīmīgā sasnieguma pamatā 
bija pirms 7-8 gadiem veiktā izglītības sistē-
mas reforma. Kā reiz teica bijušais Igaunijas 
prezidents Lennarts Meri: „Vislabākais iegul-
dījums nevienlīdzības mazināšanā ir investī-
cijas izglītībā.” Protams, igauņi neizgudroja 
divriteni no jauna – viņi veiksmīgi pārņēma 
un adaptēja Somijas, Īrijas un citu valstu la-
bākos piemērus. Un tas ir devis rezultātus. 
Šobrīd Latvijā konkrēti politiķi, konkrēta par-
tija ir panākusi, ka ir izstrādāta ļoti līdzīga iz-
glītības reformas programma „Skola 2030“. 
Tā ir līdzīga Igaunijas reformai – arī Latvijas 
gadījumā tā balstās Ziemeļvalstīs un tai pašā 
Igaunijā pārbaudītajos risinājumos. Šobrīd 
programmai vēl pietrūkst pilnīga politiskā 
atbalsta, bet ir izdarīts ļoti daudz, lai mūsu 
bērniem būtu iespējams tikt pie pasaulē, ie-
spējams, vislabākā izglītības modeļa. Šis 
darbs ir veiksmīgi uzsākts, un ir politiķi, kuri 
gatavi par to cīnīties. 

– Latvijas aizsardzība. Tas nav noslēpums, 
ka Latvijas aizsardzība līdz 2014. gadam ne-
bija nopietna. Pretēji NATO sabiedrotajiem 
solītajam, Latvija aizsardzības vajadzībām 
tērēja nepilnu 1% no IKP. Infrastruktūra sa-
biedroto spēku uzņemšanai bija nesakārtota 
un sistēmiski neskaidra. Pat elementāru ka-
zarmu pietrūka. Kopš 2014. gada situācija 
ir būtiski mainījusies – aizsardzības budžets 
ir pieaudzis līdz nepieciešamajiem 2%, veik-
tas nozīmīgas investīcijas aizsardzības infra-
struktūrā, būtiski uzlabojies atbalsts Zemes-
sardzei. Un mēs redzam politiķus, kuri pēdē-
jos gados šajā ziņā ir daudz paveikuši un ga-
tavi šo darbu turpināt.

– Sabiedrības saliedētība, integrācija. Vie-
na no smagākajām, no padomju laikiem 
mantotajām problēmām ir sabiedrības sa-
šķeltība. Galvenā un nozīmīgākā plaisa ir va-
lodu jautājums. PSRS okupācijas laikā latvie-
šu valodu neprata teju 80% cittautiešu. Pa-
mata iemesls tam bija pilnīgi segregēta sa-
biedrība, kas sākās jau ar skolu. Krievu valo-
dā runājošie mācījās krievu skolās, kur latvie-

šu valoda tika mācīta ļoti formāli. Rezultātā 
izveidojās unikāli sašķelta sabiedrība – divas 
tautas dzīvoja viena otrai blakus, bet katra 
uz savas planētas. Ļoti dabiski, ka latvieši ne-
spēja cienīt cilvēkus, kuri teju vai visu mūžu 
nodzīvojuši Latvijā un tā arī nav spējuši iemā-
cīties latviešu valodu. Savukārt lielākai krievu 
daļai latviešu valodu jau pieaugušā vecumā 
iemācīties bija ļoti grūti, jo krievu valodas iz-
platība sadzīvē bija pašpietiekama. Valodas 
apguvi neveicināja arī Krievijai draudzīgi po-
litiķi, kuriem izdevīgāk bija saglabāt sašķeltu 
sabiedrību. Šī tēma ir atsevišķa raksta vērta, 
bet skaidrs viens – valodu sašķeltība Latvijā 
ir teju vai Gordija mezgla cienīga problēma. 
To varēja tikai un vienīgi pārcirst – izlēmīgi 
pārejot uz izglītību vienā – valsts valodā. Jo 
visi iepriekšējie mēģinājumi uzlabot krievu 
jauniešu latviešu valodas zināšanas bija izrā-
dījušies nesekmīgi. Sašķeltības atbalstītāji ir 
publiski melojuši, ka krievu skolu absolven-
ti latviešu valodu zinot labi. Patiesībā oficiā-
lā statistika apliecina pretējo. Izrādās, ka vēl 
2016. gadā vismaz 23% no krievu skolu bei-
dzējiem latviešu valodu nezināja labā līme-
nī. Teju ceturtā daļa šo jauniešu valsts valodu 
pārvaldīja sliktā līmenī, kas faktiski aptumšo-
ja viņu pilnvērtīgas attīstības iespējas dzim-
tajā zemē. To vajadzēja mainīt. Valsts valo-
das vispārēja prasme ir izšķiroša atslēga sa-
biedrības vienotībai. Tikai tā mēs viens otru 
varam saprast, sadzirdēt un sarunāties. Tas 
ir vienīgais ceļš, kā nozīmīga Latvijas sabied-
rības daļa var izrauties no Kremļa propagan-
das smadzeņu skalošanas tīmekļiem.

Visbeidzot – viens no vissvarīgākajiem Latvi-
jas sekmīgas attīstības un stabilitātes virsuz-
devumiem – nosargāt mūsu integrāciju Ei-
ropas civilizācijas kopējā telpā. To garan-
tē Latvijas atrašanās Eiropas Savienībā un 
NATO. Pašreizējās varas partijas to nodroši-
na konsekventi un nešaubīgi. Latvija gadsim-
tiem ilgi ir bijusi daļa no Eiropas civilizācijas, 
tās kultūras telpas. Katra nonākšana Krie-
vijas ietekmes orbītā ir nesusi postu un ka-
tastrofas. Pašreizējie Kremļa saimnieki neno-
gurstoši cenšas mūs tur atkal ievilkt. Latvijai 
ir ārkārtīgi uzmanīgi jālūkojas, lai politisko 
varu neiegūst politikāņi, kuri vārdos sludina 

„Eiropas vērtības”, bet patiesībā pie pirmās 
iespējas iegrūdīs Latviju Maskavas apskāvie-
nos ar visām no tā izrietošajām sekām.
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Ejot balsot šī gada Saeimas vēlēšanās, pilso-
nim uzmanīgi jāizvērtē Latvijas politiskā ai-
nava – kuras partijas strādā šiem eksistenciā-
li svarīgajiem virsuzdevumiem, un kuras to 
vēlas satricināt. Partijas un politiķus var un 
vajag kritizēt. Tomēr ir racionāli un ar skaid-
ru prātu jāizvērtē uzticība un mērķtiecība 
galvenajiem uzdevumiem. Tāpat jāskatās uz 
populisma un tā dēvēto „jauno spēku“ pa-
tiesajiem mērķiem.

Gatavojoties vēlēšanām ir jābūt ārkārtīgi uz-
manīgiem, ļoti atbildīgiem, izdarot savu iz-
vēli. Lai gan valdošās partijas ir pelnījušas 
kritiku par daudz ko – un daudziem iedzīvo-

tājiem ir pamats būt aizvainotiem un sagai-
dīt labāku darbu – tomēr vēsi un racionāli 
jāizvērtē, kuri politiskie spēki ar darbiem ir 
apliecinājuši uzticību nākotnes virsuzdevu-
miem, un kuri šajā ziņā ir, maigi izsakoties, 
apšaubāmi.

Latvijas simtgades Saeimai ir jābūt ar garan-
tiju Latvijas nākotnei, nevis jāļauj satricināt 
pamatus tiem, kuri to jau sen alkst. 6. oktob-
ra vēlēšanas būs ļoti nozīmīga robežšķirtne, 
kuru mums jāpārkāpj atbildīgi un tālredzīgi, 
par spīti propagandas un šķeltnieku radīta-
jam troksnim un jezgai. □
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Juris Šlesers

PIEZĪMES PIE ROMĀNA  
ANSIS – ZELTA CILVĒKS 
FRAGMENTIEM
Autors – Valdis Zeps (1932-1996)

Nepabeigts un nepublicēts romāns divās daļās 
par Latgali 16. un vēlākos gadsimtos

Fragmenti no 1. un 2. daļas

Valdis Zeps manuskripta ievadā skaidro-
jis: „Man ir aizsākts un apgūlies lielāks pro-
zas darbs par Latgali. Romāns sākas ar Jāņa 
Briesmīgā iebrukumu, kurpretim lappuses, 
kuras es šeit saucu par otro daļu, attiecas 
apmēram uz 1588. gadu.”1 Šeit publicēto 
tekstu Jaunajai Gaitai piedāvāja tās bijušais 
redaktors Valters Nollendorfs, nelaiķa auto-
ra tuvs draugs un kolēģis. Diemžēl redakci-
jai nav bijusi iespēja iepazīties ar visu nepa-
beigto manuskriptu, un izrādās, ka arī profe-
soram Nollendorfam nav zināms, kur tas vēl 
varētu būt meklējams: „Tas, ko no Anša aiz-
sūtīju [..] ir VISS. Nav manuskripta. Kāds nu 
tas bijis, nav atrodams…” Traģiski.

Šiem fragmentiem Nollendorfs netīšām uz-
dūries starp Zepa pirmā daiļprozas darba Ķē-
ves dēls Kurbads nepublicētā angliskā tulko-
juma lapām, ko tam nesen nācies caurska-
tīt. Taču augšminētais citāts no manuskripta 
ievada ļauj cerēt, ka varbūt Ansis tomēr vēl 
kaut kur tikai „apgūlies” – un gaida atklājēju. 
Profesors Nollendorfs vēstulē ir izteicis gan-
darījumu par Jaunās Gaitas izvēli šos frag-
mentus publicēt – „tā glābjot Ansi no pazu-
šanas kādās nezināmās garīgās Latgolas ka-
penēs”.

Lai palīdzētu lasītājam varbūt vieglāk saska-
tīt gaismas stariņus valodnieka, kultūrvēs-
turnieka un rakstnieka Valža Zepa uzburta-
jā biezoknī, pārlūkoju savu vēstures grāma-
tu plauktu2 un sakārtoju dažas domas un ie-
domas par piedāvāto Valža Zepa garadarbu.

Pirmā paragrāfa vēsturisko fonu Zeps datē 
ar 1577. gadu, un tās iedomātais rakstītājs 

„Princis Andrejs” no Tālavas „Latvas gala” pa-
1 Janīna Kursīte, „Par Valža Zepa atstātajiem robežstabiem 
Latvijas kultūrvēsturē”, referāts Valdim Zepam veltītā 
starptautiskā konferencē „Latgales cilvēks. Zinātnē, 
mākslā. Latvijai, pasaulei”, Rīgā, 1999. g. 4.-5. jūnijā.
2 E. Dunsdorfs, Latvijas vēsture (Daugava 1962, 1964) un 
Latvju Enciklopēdija (red.  A. Švābe).

devīgi cildina maskaviešu caru Ivanu Vasili-
ču, kurš latviešu vēsturnieku grāmatās pazīs-
tams kā „Jānis Briesmīgais” un angļu tekstos 
kā „Ivan the Terrible”. Savos meklējumos ne-
kur nesastopu Princi Andreju – šķiet, ka tas 
ir kāds fiktīvs caram padevīgs Tālavas latvju 
virsaitis, un „Latvas gals” būs vēlākā „Latga-
le”. Cara padotībā Andrejs valda Augšpilī pie 
Ladas upes – vēlākajā Abrenes apriņķī, kur 
16. gadsimtā ir krievu Višegorodas cietok-
snis, kas iznīcināts 1581. gadā. Kā redzam, 
tas sakrīt ar Valža Zepa šim gadam piedē-
vētajiem notikumiem, sākot ar Anša Žaga-
tas pēkšņo pamodināšanu no diendusas un 

– turpinājumā – „Raud princis Andrejs Augš-
pils krāsmatās”.

Simboliski, ka visi tekstā pieminētie vietvārdi 
norāda uz notikumiem vēlākās, tagad atkal 
zaudētās Abrenes apvidū, un spurainā kara-
vīra – senču balss – maģiskais aicinājums šim 
lasītājam sauc prātā Edvarta Virzas dzejoli 

„Karogs”: „…Un iet mirušais un dzīvais, kur 
sauc karogs dīvainais.” 

Interesanti ir dažādie apzīmējumi, kādus au-
tors pieraksta Ansim Žagatam: govju gans, 
Atzeles un Pūrnovas karalis, Augšpils aplen-
cējs un iekarotājs, vilkacis, „vāciešu” kara-
pulka vadonis, kas runā Latvas gala mēlē un 
sauc Andreju – „brāli”. Andrejs savukārt ap-
zīmēts par Anša „krievbrāli”. Tas skaidro lie-
tas būtību – brāļi latvieši, viens „krievbrālis”, 
otrs – tad jau vācbrālis. Ne vien tas, bet arī 
Livonijas vācieši tai laikā ir Polijas un Lietuvas 
karaļa Stefana Batorija („Stepiņa”) pavalst-
nieki, un šai brīdī visi cīnās kopā pret cara 
Ivana krieviem un latviešu „krievbrāļiem” 
viņu kalpībā. 

1601. gads iezīmējas ar jaunu laikmetu. 
Krievi no Latgales padzīti un 1582. gadā 
Ivans spiests noslēgt mieru ar Poliju-Lietuvu, 
bet 1600. gadā poļu Livonijā iebrūk zvied-
ri. 1601. gadā māsa sauc Ansim – „Vācieši 
bēg!” – kāpēc? Acīm redzot, vācieši, kas ag-
rāk zvērējuši uzticību gan Zviedrijas karalim, 
gan Polijas karalim, tagad bēg no abiem un 
grib glābties Maskavijā. Ansis pakalpo – iz-
vada pāri Viļakas purvam – bet atlīdzības 
vietā tiek ietriekts Ladupes dzelmē, un atkal 
nonāk enigmātiskā „filozofa” (alķīmiķa, zel-
ta „taisītāja”) Silvestra rokās.

Šo zepisko mezglu jāļauj lasītājam pašam ri-
sināt kā prot! „Karaļūdens” – latīniski aqua 
regia – ir slāpekļskābes un sālsskābes 1:3 
maisījums, kas spēj izšķīdināt zeltu, attīrīt to 
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no blakusvielām (arī padarīt iedzeramu – kā 
zāles). Par „galma metodi” un par to, kāpēc 
filozofam vajag karali, lai varētu ar karaļūde-
ni zeltu taisīt – labāk neņemt pārāk nopietni, 
jo, cik zināms no cilvēkiem, kas viņu pazinu-
ši – Valdis Zeps vienādi mēdzis nopietnību 
ar humoru šķīdināt.

1605. gadā krievbrālis Andrejs ar savu Tāla-
vas kara draudzi kalpo caram Borisam Go-
dunovam. Valdis Zeps grib ar to mums at-
gādināt, ka jau 312 gadus pirms oktobra re-
volūcijas mūsējie centīgi kalpojuši Maskavas 
biedriem. 

1625. gada stāstā par jezuītiem un baltajiem 
tēviem nav skaidrs, kur un kas tieši notika. 
(Nav arī pa rokai Antona Rupaiņa romāns 
Baltie tēvi.) Zviedru-poļu karš turpinās līdz 
1635. gadam, un 1654. gadā sākas nākošais 
karš – Krievijai atkal ieņemot Ludzu un Rē-
zekni, un 1656. gadā Daugavpili un visu pā-
rējo Latgali. Bet tad krievi tiek atkal padzīti, 
un 1667. gadā Krievija no Latgales kārtējo 
reizi atsakās par labu Polijai. 

Lēciens uz priekšu – 1784. gadā Ansis Ža-
gata „strādā par burlaku, kokus dedzinā-
dams”? (Noskaidroju, ka Latgalē ar šo vārdu 
apzīmē peļņā gājējus sezonas darbos, nevis 
kaušļus vai laupītājus – kā mēs, citi latvie-
ši, to varētu pārprast!) Kā zinām no vēstures, 
Latgale kopš 1773. gada ir atkal krievu varā, 
un zemnieku dzīve palikusi grūtāka. Ansim 
mežā parādās vecais paziņa spurainais kara-
vīrs un izrāj, ka tas par stopu vodkas postot 
Ludzas mežus – jo pans grib nopelnīt. Abi 
paziņas sāk pārrunāt savu pāri par 200 gadu 
ilgo mijiedarbi, kad no gruzdoša baļķa pēk-
šņi izšaujas liesma un Ansis sadegdams at-
kal satiek filozofu Silvestru. Filozofs priecīgs, 
ka „nu būs zelts!”. Tiec nu gudrs! Arī ar šo 
zepismu lasītājam būs jātiek galā pašam. 
Neredzot visu manuskriptu, nav skaidrs, vai 
šādi beidzas romāna 1.  daļa, vai tikai šis 
fragments. 

Nākamajam fragmentam virsraksts „2. daļa”, 
un stāsts atgriežas 16. gadsimtā, tai starpka-
ru atelpas brīdī, kad krievi ir padzīti (1582), 
bet zviedri vēl nav iebrukuši (1600). 1587. 
gadā Polijā ievēlēts jauns karalis, 1589. gadā 
poļu Pārdaugavas hercogistei (Igaunija un 
Latvija ziemeļos no Daugavas) izsludināta 
jauna konstitūcija un administratīvā iekārta 
ar 26 stārastijām, katra ar uz mūžu ieceltu 
stārastu. (Latgalē laikam trīs.)

2.  daļas fragments ir nesaraustīts, vieglāk 
izsekojams. Tas atspoguļo laiku ap 1589. 
gadu karu izpostītajā Rēzeknē. Intriģē saru-
na ceļmalas krogā starp jaunā stārasta kučie-
ri Odumu un nejauši sastaptu senu paziņu 
Gailumu Kristu, ar kuru bijusi kaut kāda da-
rīšana pirms desmit gadiem, kas Odumam 
neliek mieru. Kas notika pirms 10 gadiem – 
Ivana Briesmīgā laikā – kas vēl tā satrauc ku-
čieri Odumu? Gribētos gan izlasīt visu ro-
mānu! □

Valdis Zeps

ANSIS – ZELTA CILVĒKS

1. DAĻA

1577. gadā Tālavā valdīja ticīgais un Kristu 
mīlošais valdnieks, cars un dižais kņazs Ivans 
Vasiličs, visu Krievzemju patvaldnieks, un 
viņa ticīgais princis, carevičs Čūdars, un abi 
šie valdnieki pareizi valdīja mūsu pareizticī-
go zemi.

Es, Princis Andrejs, vienīgais no Latvas gala, 
pirmais saņēmu ziņu, ka brūk mūsu miermī-
līgajā zemē bezdēļnieki, postīdami un laupī-
dami, un radot visādas grūtības, no pašas 
ļaunākās no visām zemēm, proti, no Livo-
nijas vāciešu zemes. Ne tikai miestus un sā-
džas aplenca, bet pat brīnumdarītāju un svē-
to vietu Svētās Jaunavas un Dieva Mātes Uz-
ņemšanas klosteri Pečoros viņi smagi apspie-
da un darīja tam visādus ļaunumus.

Mūsu Kristu mīlošais Cars, valdošais dižais 
kņazs pār visām Krievzemēm, Ivans Vasiličs, 
dzirdējis no manām lūpām, ka ļaundari ne 
tikai pilsētas un sādžas apspiež, bet pat klos-
teri aplenc un šturmē, ne tikai savus karapul-
kus sūta pret Livonijas vāciešiem, bet arī pats 
Valdnieks ņem ieročus rokā un ar savu ticīgo 
(daži saka: vientiesīgo, bet lai Dievs viņiem 
piedod) careviču Čūdaru (viņš esot vientie-
sīgs tādēļ, ka caurām dienām skrien no vie-
nas baznīcas uz otru, zvanus zvanīdams; es 
tur nekādu vientiesību nesaredzu,– ja Dievs 
mūsu Carevičam vēlējis zvanus zvanīt – lai 
jau viņš zvana) dodas pretī ienaidniekam, 
pirms saņēmuši svētību no Metropolitāna 
tēva Antonija.

Pateicoties Dieva svētībai un visusvētās Diev-
mātes, kā arī brīnumdarītāju svēto aizbild-
niecībai, mūsu ticīgais valdnieks, cars un di-
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žais princis pār visām Krievzemēm, Ivans Va-
siličs (daži viņu sauc par Briesmīgo, bet ko 
tad viņš tādu briesmīgu ir nodarījis? – tiesa, 
viņš izkāva Naugardu, bet tieši zobenam no-
deva tikai 3000 – sievietes, bērnus un vien-
kāršos ļaudis neskaitot) ne tikai atriebās Die-
va ienaidniekiem Livonijas vāciešiem, bet arī 
kļuva slavens kā īstais tās zemes pārvald-
nieks. Dažas pilsētas viņš ieņēma aiz vairoga 

– nedz tā dabūja žēlastību, nedz dzīvību. No 
citām vācieši nāca daudzas verstis no pilsē-
tas ārā ar dāvanām, sievām un bērniem – tos 
cars apžēloja. Bet tos, kas savu cerību bija li-
kuši cietokšņos, tos cars lika līdz zemei no-
ārdīt un pašus ar sievām un bērniem nodot 
visāda veida rūgtai nāvei, citiem par priekš-
zīmi.

*
1581. gadā Ansis Žagata ganīja govis, ne-
maz nezinādams, ka viņš ir īstais Atzeles un 
Pūrnovas karalis.

Viņš dienas vidū aizsnaudās un it kā pa sap-
ņiem mana, ka kāds viņu rauj aiz kājas.

„Piedod, kungs un ķēniņ, tu guli uz mana 
kapa,” teic spurains karavīrs, važās un ādās.

„Kas es tev par kungu un ķēniņu, un te ir 
vienkāršas ganības, ne kapsēta.“

„Ir kapsēta arī,” tā karavīrs.

„Kas man par to daļas!”

„Lietuvas karalis Stepiņš iet Pliskavu postīt. 
Tev un tavējiem likts Augšpili aplenkt.“

Ansis pamostas, pamet govis savā vaļā, iet 
no sādžas uz sādžu karadraudzi vervēt. Visi 
viņu uzskata par prātā jukušu. „Ne mums ie-
roču, ne provianta, un ko mēs līdīsim maska-
ļu zemē Augšpili aplenkt!”

Ansis atgriežas pie savām govīm. Atkal aiz-
mieg, atkal spurainais klāt. „Kungs un ķē-
niņ!”

„Liec tu mani mierā, kas es par karali – ne 
man valsts, ne man varas.“

„Karalis būs aizmirsis, ka viņš ir vilkacis.“

„Vai tāds, kas lien caur sakni un gaudo – au, 
au?“

„Nejoko, kungs un ķēniņ, laika maz, Stepiņš 
jau pie Sebežas. Saki tik vārdu, nāks vilki un 
lapsas, sūbri un brieži, lūši un bebri, un sirse-
ņi. Saki otru – nāks mirušie no kapiem ārā. 
Tikai uzmanies, ka neizsauc tādus, kas tavam 
krievbrālim Andrejam ir uzticību zvērējuši.“

„Andrejam?“

„Jā, princim Andrejam. Augšpils aizstāvim.“

*
Raud princis Andrejs Augšpils krāsmatās. 
Viņš vēl joprojām nesaprot, kas tajā briesmī-
gajā naktī notika. Viņš aizver acis un redz vil-

Profesors Valdis Zeps uzrunā literatūras ievirzes dalībniekus 3×3 nometnē Garezerā, Mičiganā 
(1989).
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kus un lūšus šturmējam pili, raujot ārā pa-
gales no gunskuriem. No vāciešu puses nāk 
ģindeņu pulks pret viņa kara draudzi. Zo-
beni kapā galvas, zvēri plēš miesas. Vāciešu 
priekšgalā kāds vīrs viņu sauc par brāli un 
runā Latvas gala mēlē.

Andrejs ar dzelzs bultu pienaglo vācieša kāju 
pie siekstas, pats steidz lejā no pils. Bet vā-
cietis krīt pils kanavā un nogrimst kā akmens.

Grimst Ansis rāvajā ūdenī, karalis rāvā kā 
zelts dzīvsudrabā.

Karalis rāvā, karalis siltā vannā, apakšā kāds 
kurina uguni. Ceļas tvaiki, sit nāsīs.

Ansis lec ārā no vannas, taustās tumsā gar 
istabas sienām, sameklē durvis, durvis aiz-
slēgtas, eņģes padodas, Ansis krīt istabā ar 
visām durvīm.

„Labi, ļoti labi,” priecājas filozofs. „Tagad at-
liek tikai likt četrstūri uz trīsstūra un vest tevi 
uz māsas gultu, un apvienot jūs abus svētā 
un tikumīgā laulībā.“

„Vai tev prāts,” kliedz Ansis. „Ko tu vispār 
domā panākt!”

„Zeltu taisu,” teic filozofs. „Man Silvestrs vār-
dā. Vēl tikai baltais un sarkanais sērs vajadzī-
gi, un pūķis, kas pats sevi apēd, būs gatavs. 
Un tad pūķi varēs laist laulības gultā jums 
abiem ar māsu palīgā.“

*
1601. gada vakarā Ansi pamodina māsa. 
„Celies, Anč, vācieši bēg!”

Pa meža ceļu lokās karavāna, turpat vai trīs-
desmit vezumu, un mežmalē apstājas. Nāk 
sulainis uz Anša sētas pusi. Ansis taisās bēgt, 
bet sulainis māj, ka nāk ar naudu un ar lū-
gumu.

Tā un tā, viņa kungi poļu un zviedru karos 
gan vienai, gan otrai pusei uzticību zvērēju-
ši un vairs neuzdrīkstoties savās muižās rādī-
ties. Braucot uz Maskaviju no Borisa žēlastī-
bu un aizsardzību lūgties.

Ansis klausās vien.

Tā un tā, viņi lielajam Viļakas purvam vie-
ni paši baidoties cauri doties, kur krogi, kur 
naktsmājas, kur laupītāju bandas, kur staig-
na zeme, kur brasli, vai nevarot nākt ceļu rā-
dīt.

*

Pie Maskavijas robežas, pie Vecās Braslas 
kroga, Ansis ņem cepuri un gaida samaksu. 
Tās vietā sulainis velk zobenu un taisās cirst, 
Ansis pārsteigumā sper soli atpakaļ un krīt 
Ladupes ūdenī. Ūdeņi burbuļo un vārās.

„Šoreiz būs labāk,” saka filozofs. „Karaļūde-
nim pretstats īstenībā būs jūras ūdens, jo ka-
raļūdenim ir laba smaka, bet jūras ūdenim 
slikta, pat sāls no jūras ūdens top rūgta.“

Ansis kāpj ārā no vannas un sēžas filozofam 
blakus. „Tu vēl joprojām zeltu taisi?“

„Joprojām. Un man ir gluži nepieciešams 
viens karalis. Un, tā kā tu esi vienīgais kara-
lis, kas man daudzmaz pieejams, tev būs ar 
mani jāpaciešas. Vai esi ēdis?“

„Kaut kas [kas nibyut] nebūtu par ļaunu,” tā 
Ansis.

„Kā būtu ar gabalu kazas siera ar rupjmaizi?“

„Var mēģināt,” tā Ansis. „Tev sieva ēst nevā-
ra?“

„Tā Babilonijas netikle,” kliedz filozofs, sejā 
briesmīgi pārvērties. „Es no viņas šķiros un 
nožēloju to dienu, kad ļāvos pierunāties viņu 
precēt. Kamēr es godīgi Kurzemes hercoga 
galmā zeltu taisīju, viņa turpat vai piecpad-
smit mēnešu no vietas Dinaborgā ar netiklī-
bu pelnās. Pati vēl lielās, ka augšpēdus vai-
rāk nopelnījusi nekā es, ar visu savu gudrī-
bu sēdēdams un stāvēdams. Un es šai saku, 
tu tak vēl jauna gados, kā tas nākas, ka tu 
netiki pie bērna ar visu tavu netiklību. Šī tik 
smej – šī tik pa galma modei –, lai Baltazars 
un Meļķers ir mani liecinieki, es piecpadsmit 
gadu no viena galma otrā esmu staigājis, 
zeltu taisīdams, un man pirmā dzirdēšana 
par tādu galma modi. Un kad viņa, tā netik-
le, man sīki un ar patiku izstāstīja, kas tā gal-
ma mode īsti ir, tad es šai saku, nu mēs esam 
šķirti ļaudis, ņem pusi no pūra atpakaļ un ej, 
bet šī mani sūdz tiesā par otru pusi un prasa 
500 dālderu par gultas tiesu.“

*
1605. gada vilku mēnesī mēs, Tolavas 
Andrejs ar citiem ticīgiem prinčiem, sēdām 
ārpus Kromas, briesmīgā putenī, dižā prin-
ča un visu Krievzemju cara Borisa Godunova 
uzdevumā cīnīties pret tatāriem, kas tagad ir 
pārgājuši viltus Dimitrija pusē.

Savādi ir, kad cilvēks padomā. Pirms paau-
dzes bijām niknā cīņā ar Livonijas vāciešiem. 
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Tagad tie paši vācieši dzīvo Maskavā un rei-
zē ar manu Tolavas kara draudzi ir cara uzti-
camākie aizstāvji. Tāpat, tā gan ir laikam sa-
gadīšanās, kā vācu pulki, tā manējie vienā 
mēlē runā, ko vietējie sauc par latišu mēli. 
Cars mūs ir ļoti iemīlējis, bet kņazs Šuiskis iz-
plata baumas, ka cars popus dzenot no mā-
jām ārā un tukšās mājas atdodot latišiem. Tā, 
protams, nav taisnība, bet ļaudis tam tic.

Maskaļu karaspēks ir kaujā gļēvs, pēc kau-
jas ļaunāks nekā savvaļas suņi. Pēc mūsu uz-
varas Kamaras valstī maskaļi, kas mums pa 
gabalu sekoja, sakāra tūkstošiem mužiku pie 
vienas kājas kokā.

Esot grāmata no Borisa. Būs jāiet kaujā.

*
1605. gada sveču mēnesī. Reizē ar maska-
ļiem griežamies mājup no Kromas, sakauti 
un asiņaini. Pirmkārt, mūsu rindās bija node-
vība. Ap 1000 maskaļu pārgāja pie tatāriem, 
ticēdami, ka viltus Dimitrijs ir pie viņiem.

Iesākām pareizi. Ar katapultām sametām 
guni Kromā, tā nodega kā žagaru kaudze. 
Tad sākām šaut, gan ar bultām, gan ar biszā-
lēm, bet man arvienu nelabāk ap sirdi. Mas-
kaļi jau sāk par uzvaru lielīties, es saku – pa-
gaidiet, vēl neesam Kromā. Beidzot kņazs 
Katerovs – vācu virspavēlnieks – dod signā-
lu atakai.

Mums bija jāšturmē pirmajiem, bet maskaļi, 
nevarēdami nociesties un zeltu un sidrabu 
Kromas pelnos kārodami, visi vienā barā uz 
priekšu, pāri zemes vaļņiem un iekšpilsētu. 
Bet tatāri bija kā peles zemē ierakušies – kā 
maskalis caurumam pāri, tā tatārs no cau-
ruma laukā un ar bultu vai dunci maskalim 
mugurā. Būtu apkāvuši visus, ja mēs nebū-
tu dzīvu vagu izdzinuši līdz pašai pilsētai, pa 
ko maskaļiem atkāpties. Bet paši līdz ar to 
tik tālu noasiņojām, ka otrreiz atakā iet būtu 
bijis neprāts. Ar kaunu un brūcēm klibojam 
atpakaļ uz Maskavu, kur mūs sagaidīs ne jau 
kā varoņus, kaut arī šī neveiksme nav ne vā-
ciešu, ne tolaviešu vaina.

*
1605. gada sērsnu mēnesī. Netālu no Maska-
vas mūs sasniedza ziņa, ka cars Boriss pats ar 
savu roku sev ņēmis dzīvību, ar to kļūdams 
pats par savu bendi. Saka, ka tas Dieva sods 
par to, ka viņš īsto Dimitriju savā laikā licis 
nobendēt. Septiņus ar pus gadus viņš nosē-

dēja tronī. Tā saka Tas Kungs – kas pats sevi 
paaugstinās, to es pazemināšu.

*

1625. gadā ieradās melnie tēvi, jezuīti, balto 
tēvu, norbertīņu, vietā. Un pareizticīgā tau-
ta, kas bija kā Romas, tā Lutera maldu mācī-
bas klusībā panesusi un cerējusi, ka cars tau-
tu no vācu un tagad poļu jūga atpestīs, no 
jauna tika rūgti spaidīta gan no kunga, gan 
no priestera.

*

1654. gadā Lietuvas labākie ļaudis, proti, no 
Ludzas trakta Pasinnes slobodas un no dau-
dzām citām godīgām un pareizticīgām vie-
tām, rakstīja lūgšanas grāmatu caram Alek-
sejam Mikaličam, klosteru, kristietības, bāre-
ņu un atraitņu aizstāvim, lūgdami viņa aiz-
sardzību.

Cars Aleksejs Mikaličs sava pilnvarotā Boro-
dina personā šo lūgumu arī uzklausīja, un 
pavēlēja Matvejam Borisičam Šeremetje-
vam aplenkt Vitebsku un viņa dēlam Vasili-
jam Matvejičam Šeremetjevam iekarot Livo-
niju, sūtot sev pa priekšu nule par vaivodu 
paaugstināto Ordinu-Naščokinu.

Kā to ir rakstījis 
Ordins-Naščokins,
Liela cara karapulka 
Palkaunieks:
Sūtu savus tatārus 
Caram pa priekšu,
Tie viņa ceļu 
Nolīdzinās.
Kāvēja balss 
Latgalē:
Vasilijs Matvejičs 
Šeremetjevs.
Sataisiet ceļu,
Lai atiet cars 
Aleksejs Mikaličs 
Pašvaldnieks.
Es piesmēju sievas, bērnus – 
Viņš piesmies visus!

*
1784. gadā Ansis Žagata strādā par burla-
ku, kokus dedzinādams. Vai tā elle, vai elles 
priekšnams? Viss maidans kūp. Neskaitāmas 
pelnu grēdas stiepjas puslokos apkārt mai-
danam, kura vidū un pamalēs liesmo vai kvē-
lo zārdi. Puiši melnām sejām kā pekles algā-
dži stiepj balkas, krauj zārdus, kur guni.
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Ansis dvingā un karstumā sāk pagurt. Viņš 
paiet nedaudz nost, apsēžas uz celma un tā 
kā aizver acis. Bet kā aizver acis, tā Ansi kāds 
purina.

„Tu atkal,” saka Ansis. „Laikam ar padomu.“

„Nestrādā,” saka spurainais, „neposti Ludzas 
mežus! Vai tu maz zini, ko tu dari?“

„Kokus dedzinu,” saka Ansis. „Man par to 
maksā piecpadsmit grašus un stopu vodkas 
dienā.“

„Ak svētā vientiesība!” kliedz spurainais. 
„Poļu pani no krievu Katrīnas norentēju-
ši valsts muižu un tagad to noplicina, izķer 
bebrus, izcērt un izdedzina mežus, balkām, 
pelniem un potašām – un tev ar stopu vod-
kas pietiek!”

„Vai man vajadzēja divus stopus prasīt?“ tā 
domīgi Ansis.

Spurainais turpina kliegt, bet Ansis šo apklu-
sina.

„Tu man jau vairāk nekā divi simti gadus dod 
padomu.“

„Tiesa,” tā spurainais.

„Un ko tu man teici 1581. gadā?“

„Iet Stepiņam palīgā.“

„Un 1601. gadā?“

„Graut Rēzeknes pili.“

„Un 1654. gadā?“

„Lūgt Maskavas caru palīgā.“

„Un 1712. gadā?“

„Tik uz mežu, tik uz mežu, no mēra un bada 
slēpties.“

„Un 1738.?“

„No meža ārā, strādāt un savu zemi kopt.“

„1765.?“

„Tik uz mežu, tik uz mežu, no klaušām un ne-
taisniem tiesnešiem slēpties.“

„Redzi nu,” saka Ansis. „Un kur es esmu ticis, 
taviem padomiem sekodams?“

Liesma no maidana pēkšņi šaujas Ansim pāri. 
Ansis ceļas kājās un sāk skriet, bet ieskrien 
pašās liesmās.

„Beidzot, beidzot!” ķērc filozofs. „Nu man 
ir izdevies tevi izkausēt, ķēniņ Ansi, nu būs 
zelts!”

2. DAĻA

Zosnas ezera krastā kurkstēja vardes. Mē-
ness apspīdēja ezera virsmu, kas, vēja dzīta, 
krokojās un plūda uz pretējo krastu. Mācītāj-
muižas koki liecās un klanījās viens pret otru 
kā pusnakts spoki šņākdami, šalkdami, iečīk-
stinādamies.

Rēzeknes jaunais stārasts Fredriks fon Korfs 
stāvēja muižas pagalmā ar zubrovkas glāzi 
rokā un nesakarīgi domāja par šo, to un ko 
citu. Līdz Rēzeknei bija vēl divas poļu jūdzes – 
divu dienu brauciens, nemainot zirgus un ja 
neiekrīt razbainieku nagos – Korfs pārmeta 
krustu un nopūtās.

Kāds velns bija viņa likteni tā iegrozījis, ka vi-
ņam – Fredrikam – personīgi ir jāatstāj Var-
šavas galms un jābrauc uz šo sasodīto pos-
tažu. Kāpēc viņa vietā nevarēja braukt viņa 
brālis. Gods – kas par godu būt nabagmājā 
par priekšnieku. Uzlabot finances. Kas par fi-
nancēm! Cinšu tu vari likt, cik augstu gribi, 
ja zemnieki paši mirst badā – tā kā tā vairāk 
neizspiedīsi. Bez tam nodokļu piedzīšana ir 
neticami garlaicīga. Vienmēr būs izrunāša-
nās – neraža, sērgas, krievi... Zemnieki melo 
voitam, voits melo stārastam.

Fredriks uzmanīgi pievirzīja lūpām zubrov-
kas glāzi, ievilka nāsīs aromātu, un tā pa pu-
sei apmērdzēja virslūpu. Varētu iet gulēt. Ja 
iztukšotu glāzi, nemanītu ne odus, ne blak-
tis, ne blusas.

Bet jo tuvāk Rēzeknei, jo cilpa ciešāk ap kak-
lu. Būs taču jārūpējas par tik neticami nein-
teresantām lietām.

Būs jāmeklē jauns priesteris. Visā stārastijā 
nav neviena. Kāds velns te līdīs, postažā un 
mūža mežā. Ne te draudzes, ne te muižas, 
ne te baznīcas zemnieku. Četri – tikai četri 

– baznīcas zemnieki. Fredriks iešņāpa vēl vie-
nu malciņu tīrā. Zinājis, rakstījis panam Šem-
bekam? Viņam taču tāds nodzēries mužiks 
Mišu saka. Vismaz vienu ksendzu, kaut vai 
laicīgu. Tikai ne jezuītu. Kad ar tiem ielaižas...

Fredrika domu gājiens pārtrūka. Kukņā vēl 
kūņojās guns. Tur kučieris vēl bubināja lat-
viski ar vietējo cilvēku. Ar to, kas rūpējas, lai 
durvis ir aizslēgtas un zvēri nenāk istabas 
vidū. Pēc revizora saraksta, Zosnas muižai 
esot zirgs un divas govis, bet šis saka, ka ne-
vaid. Nabadzība, neticama nabadzība. Dro-
ši vien blēdība arī. Vēl pusmalku zubrovkas. 
Kad tik rītā nebūtu paģiras.
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Kukņā kučieris Čumines Odums nīka, gai-
dīdams, kamēr pans Korfs aizies pie miera. 
Viņa sarunu biedrs Zantānu Mārcis arī bija 
jau sācis kūkot un sarunā tikpat kā vairs ne-
piedalījās. Tāpat kā pans, Odums tuvošanos 
Rēzeknei uztvēra ar diezgan lielu nepatiku. 
Zinājis bēgt. Odumam bija dzīvā atmiņā no-
tikumi pirms desmit gadiem. Ja nu kāds no-
sūdz. Karātuves jau nebūs sapuvušas. Karā-
tuves vispār nepūst. Muižas nodeg, mājas 
satrūd un sabrūk, bet karātuves nē. Brauc 
vien pa ceļu, pagriezies, un atkal mēnesnī-
cā rēgojas karātuves. Un nez vai Tīgfunts vēl 
dzīvs? Ja nu viņš palaiž mēli? Nav jau nekā-
da lielā gudrība bāzt pašam cilpu kaklā. Bet 
bēgt? No tik laba darba. Tabakas cik grib, 
divi zloti mēnesī pie visa brīva!

*
Kad kariete iegriezās Jušu kroga ceļa līkumā, 
Odums taisījās tik uzšaut zirgiem un braukt 
tālāk, jo no Jušu kroga Rēzekne vairs tikai ce-
turtdaļ poļu jūdzes, ko divās stundās nolocī-
tu kā nieku. Bet pans viņu atturēja.

„Pārnakšņosim tepat. Es Rēzeknē gribu ie-
braukt dienā.“

Odums nojūdza zirgus, aizveda padzirdināt 
Rēzeknes upē, kas turpat aiz kroga meta lī-
kumu. Ūdens bija acij melns, it kā dūņainus 
atvarus slēpdams, bet iemestu akmeni ilgi 
vēl varēja redzēt upes skaidrajā ūdenī. Mel-
nu to darīja tikai augstā pretējā krasta ēna.

Pans bija jau pazudis kroga baltajā istabā, 
un Odums pats pabrīnējās, pēckara gruve-
šus atcerēdamies. Tiešām uzcēluši balto is-
tabu! Pieci glāžu logi! Tad jau iekšā būs gai-
šāks nekā ārā. Vai tāda lepnība tikai nebūs 
uz sodu. Odums sekoja nāsīm un ar brīkšķi 
iesvempās kukņā. Kukars bija aizņemts, ne-
runīgs – jeb vai tas tik nebija krodzinieks 
pats. Vai krogam maz atsevišķs kukars bija. 
Šis tik mētājās kā lupata, panam vakari-
ņas taisīdams. Varēja redzēt, ka panam par 
godu vista bija nesen galu redzējusi. Dievpa-
līgu atņēma, par citu teikto nošņācās vien. 
Odums atspiedās saimes galda galā, sapī-
pēja un lēnīgi skatījās kukara skraidīšanā un 
kastroļu grabināšanā. Kastroļu grabināšana 
savukārt Odumam atgādināja ratu rīboņu, 
un viņš turpināja kaulos izjust ceļa grumbas 
un ratu šūpošanos.

Garām nošūpojās jauna, bet pakupla skuķe 
ar traukiem un dvieļiem, un Odums tūlīt pa-
lika dzīvāks.

„Kā to sauc?“ tā Odums kukaram.

„Mone,” kukars tā gluži nelaipni.

„Laikam tēvs,” tā Odums pie sevis. „Būs gan 
pats krodzinieks.“

Sagrabinājis treju grašu gabalu, Odums pār-
vācās uz šinka galu, pasūtīja mēriņu sīvā. Tā 
pati Mone bija arī lējēja.

„Kur pats krodzinieks?“ tā Odums.

„Pats labi zini, kur karcmažs. Panam vistu svi-
lina,” tā Mone, bet ne gluži bez smaida. Aiz-
steidzās atkal projām, laikam uz balto galu.

Pārējie dzertuves iemītnieki bija tā kā apklu-
suši, Odumam ienākot. Viens pēc brīža tu-
vojās Odumam. Kas par panu, kādā ceļā? 
Ak jaunais Rēzeknes stārasts. Tik jauns? Fon 
Korfs? Tad jau vācietis? Polis? Kas nu viņš par 
poli. Tāds pats vācietis vien būs.

Odums jau sāka iesilt savā jaunajā lomā kā 
slavenas personas kučieris, kad no dzērāju 
pulciņa atdalījās pazems vīrs ar plakanu šau-
ru pieri, kas katru viņa skatu pārveidoja par 
glūnējumu vai lūrējumu.

„Eizaks, kas Eizaks,” tā plakanpieris klusā bal-
sī.

„Nepazīstu,” tā Odums pēkšņā panikā, sen 
nedzirdēto palamu pazīdams.

„Vai tad mēs abi pirms desmit gadiem?“

„Nē, noteikti nē. Tu būsi ko sajaucis,” tā 
Odums.

„Visādi jau gadās,” tā plakanpieris. „Bet, ja 
tev garlaicīgi, atnāc aprunāties. Tu jau zini, 
kur es dzīvoju.“

„Nezinu,” tā Odums.

Kad pirmās bailes bija garām, Odums no-
sprieda, ka viņam nav pārāk daudz ko baidī-
ties, ja tikai viņš pats kaut ko nesavāra. Pla-
kanpieri viņš pazina ļoti labi – tas bija Gailu-
mu Krists, bet Kristam bija tikpat daudz ko 
baidīties no Oduma, kā otrādi. Ja tik nesāk 
muldēt. Vēlāk aprunāsies, gan viss būs kār-
tībā. Viņš vienīgi nebija drošs par pašas pils 
karcmažu Tīgfuntu. Kā nekā, viņš tajā gājie-
nā zaudēja sievu un meitu un droši vien to 
vēl nebūs piedevis. Bet ja tā, kāpēc tad Krists 
vēl pie dzīvības? Odums apņēmās pie pirmās 
izdevības ar Kristu sīki izrunāties.

*
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Pils krodzinieks Hermanis Tīgfunts gāja pa 
priekšu, atslēgu žūksni žvadzinādams. Vi-
ņam sekoja pans Korfs un pa gabalu, cepuri 
dziļi uz acīm uzvilcis, arī Odums.

Korfs par Rēzekni bija ļoti dalītās jūtās. No 
vienas puses, Rēzekne bija karaļa pils, gru-
veši, grausts, sakritušas ēkas, kas solīja, so-
līja tikai darbu un nekādas izpriecas. No ot-
ras puses, kļūt par stārastu, kaut vai tikai Rē-
zeknes traktā, nebija zemē metams amats. 
Un, ja Dievs tā gribēs, te pans Korfs pārmeta 
krustu, kaut arī tik ticīgs pats nemaz nebija, 
tad šī pils kļūs man un manai ģimenei ja ne 
gluži par patrimoniju, tad tikpat kā par pat-
rimoniju, – un Korfa acu priekšā parādījās 
labi safrizēta sieva – gan pagaidām bez sejas, 
jo Korfam pat iecerētās vēl nebija – zēni slē-
žu kreklos un zilās zamša vestēs un meitas...

Visu pili aplenca stāvkoku priežu stokāde, 
un kā nākošais saimnieks Fredriks konstatē-
ja, ka stokāde ir labā stāvoklī, nākamā gadā 
nebūs jālabo. Atslēga nokraukšķēja stokā-
des vārtos, nostenējās bulta, un ierūsējušie 
vārtu skrituļi sāka negribīgi velties pa sarū-
sējušām sliedēm.

Starp stokādi un mūri ieejot, pa kreisi ir sar-
ga būda (labā stāvoklī, tā pie sevis Korfs). 
Tīgfunts taisās to slēgt vaļā, Korfs tikai pa-
met ar roku – vēlāk, kad nebūs ko darīt.

Tumšs un drēgns pretī plešas lielais pils mū-
ris. Mūrī divi nolaižami vārti, abi uz pils pa-
galmu. Lielie vārti apšūti ar dzelzi, bet dzelzs 
jau sarūsējusi. Virs vārtiem ārpus mūra uz 
mūrim cauri izdzītiem baļķiem ir sargu tor-
nis (labā stāvokli – tā pie sevis Korfs), kas 
stiepjas augstu gaisā, tā ka jāatgāž kakls, lai 
saskatītu tornim galu. Otri nolaižamie vārti 
nav segti, griestu puse jau sapuvusi, būs jā-
atvieto vēl šogad.

Bez vārtiem pils mūrī vēl mazas duravas, 
caur kurām tik viens cilvēks var iziet. Tīg-
funts tās atknibina vaļā ar savu atslēgu saiš-
ķi. Korfs neviļus nodreb, izejot cauri mitra-
jam, vēsajam mūrim.

Pils pagalmā viņus sagaida postaža. Visas 
celtnes satrūdējušas un sakritušas, pat pag-
raba mūri izkurtējuši un iebrukuši. Viena pat 
degusi, un arī tai pagrabs sabrucis.

Pils priekštelpām, ejot ceļu, pa pusei aizsedz 
sabrukusi mūra celtne, sienas vēl pa pusei 
stāv, bet no jumta ne vēsts. To būs jāvāc 
nost pavisam. Seko vienkārši sakrituši vārti 
uz dzelžu eņģēm. Arī būs jāatvieto.

Ieejot priekštelpās, pa kreisi ir akmens aiz-
stāvēšanās tornis, trīs stāvus augsts, ar šau-
jamām lūkām uz trim pusēm, bet, pametot 
skatu uz augšu, var redzēt, ka visas grīdas un 
griesti izpuvuši un sabrukuši. Korfam kļūst 
arvien sliktāk ap dūšu. Torņa vienā pusē ir 
mūris, bet tas arī jau sabrucis.

Turpat pa kreisi sešas būdas, pa maskaļu mo-
dei celtas, daļa jau sabrukusi. Turpat klāt ļau-
žu māja ar kambari un sincēm, celta pa poļu 
modei, vienkārša, bet labā stāvoklī. Logi aiz-
slēģoti, droši vien bez stikliem, lai lietus ne-
līst iekšā.

Tālāk klēts, pavisam jauna, un klētij blakus 
vēl nepabeigta māja, aizsākta droši vien ne-
laiķa, pans Korfs pārmeta krustu, stārasta 
Smolinska laikos, vēl bez jumta, bet to va-
rēs saglābt.

Tālāk klāvs, arī vienkāršs, vietas varētu būt 
kādiem 40 zirgiem.

Beidzamā priekštelpu ēka ir jauna liela dzī-
vojamā māja ar divējiem galiem, katrs ar 
savu škurstinu, ieejot sincēs durovas uz kat-
ru galu. Katrā galā istaba ar sešiem logiem, 
rūtīs stikli, istabā divi galdi, trīs soli, gar sie-
nām lāvas. Kambaru nav. Te tomēr dzīvot ne-
varēs, kaut arī pans Smolinskis te būs dzīvo-
jis. Iespējams, ka pilī vispār nevarēs dzīvot. 
Būs jādomā par kādu muižu ārpus pils.

Pār visām pils priekštelpu ēkām rēgojas orde-
ņa križancu pils grausts, zemnieku izlaupīts 
un nodedzināts. Mūri vietām iebrukuši trīs 
stāvu augstumā, torņi virs tiem. Sagruvušas 
kāpnes ved uz pils pagrabiem. Tur vēl kaklu 
var nolauzt. Pa vaļīgiem akmeņiem Korfs uz-
kāpj pils augšstāvā. Te nu ir visi pils aizsargie-
roči. Viens bronzas falkonets ar lafeti, viens 
bronzas serpentīns arī ar lafeti, katram bla-
kus kaudzīte ložu. Brīnums, ka nav izzagtas 
un pārkausētas. Korfs sāk skaitīt mūrī iebū-
vētās hakovicas, ja tām lodes, tad droši vien 
pulvera pagrabā. Saskaita 14, bet pilnīgi 
mūrim apiet nevar, jo vietām grīda iebrukusi. 
Šo pili nevar aizstāvēt, tā Korfs. Nav nekāda 
brīnuma, ka to tik viegli ieņēma maskaļi un 
pēc tam zemnieki, apkaudami kā maskaļus, 
tā panus. Ne te var dzīvot, ne aizstāvēties. 
Un Korfam kļūst arvien nelabāk ap dūšu.

„Pietiek,” viņš saka Tīgfuntam. „Ej uztaisi 
man kambari pils krogā. Velns, kur tas draņ-
ķa kučieris aizvilcies, ka nav pie rokas.“ □



Agnese Rudzīte. Made Stabulniece ar dēlu Augustu un meitu Elvīru. 70×100 cm, akrils, 
kartons. 2018 (Skat. 35. lpp)
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Lāsma Gaitniece

NOSLĒPUMAINĀ 
PROFESORE – „NĀVES 
PIERAKSTĪTĀJA” 

Vai tā uzskatāma par savādu sakritību, ka 
neparasti daudzām sievietēm, kuru vārds 
lasāms vēstures grāmatu lapaspusēs, per-
sonīgā dzīve izvērtusies sūra, nereti pat 
traģiska? Izņēmums nav arī pirmā latvie-
te, kura ieguva medicīnas zinātņu dokto-
res grādu, profesore Elizabete Jakovļeva. 

Šīs neparastās un drosmīgās sievietes mūžs ir 
pat vairāku romānu vērts, lai gan mūsdienās 
viņas vārds ir tikpat kā aizmirsts. Elizabete 
Jakovļeva ir pirmā latviete, kura ieguva me-
dicīnas zinātņu doktores grādu, tika ievēlēta 
par profesori, un viena no pirmajām sievie-
tēm vispār, kura praktizēja tiesu medicīnas 
disciplīnā. Par viņas profesionālo darbību 
ziņu ir samērā daudz, taču tikpat kā nekas 
nav zināms par Elizabetes Jakovļevas privā-
to jeb mājas dzīvi. Rodas iespaids, ka tādas 
vispār nav bijis.

Pleskavas guberņa un divas disertācijas

Kad 1892. gada 14. jūnijā Jelgavas strād-
nieka Anša Bērziņa ģimenē piedzima meita, 
nevienam pat vispārdrošākajos sapņos ne-
varēja rādīties, ka šis bērns būs apveltīts ar 
neparastu likteni un nākotnē sev iztiku pel-
nīs ar profesiju, kurā līdz šim vēl nav prakti-
zējusi neviena latviešu sieviete. Tiesa gan – 
sākt sevi uzturēt Elizabete bija spiesta samē-
rā agri, jo abi viņas vecāki nomira, meitenei 
esot vēl stipri jaunai. Šī iemesla dēļ krietni 
iekavējās Elizabetes skolas gaitas. Atestātu 
par vidusskolas izglītību viņa ieguva vien 26 
gadu vecumā, kad tikko bija beidzies Pirmais 
pasaules karš. Šķiet, nebūs lieki piebilst, ka 
šī asinspirts daudziem tolaik esošiem un vēl 
tikai topošiem mediķiem bija īstā skola un 
drosmes un izturības pārbaudījums vienlai-
kus. Elizabete nebija izņēmums – viņa kara 
laikā praktizēja kā žēlsirdīgā māsa.

Lai gan 1919. gada 28. februārī nodibināja 
Latvijas Universitāti (LU), kuras struktūrvie-
nība bija arī Medicīnas fakultāte, Elizabete 

Jakovļeva par savu studiju vietu bija izvēlē-
jusies Krieviju. Tikai četrus gadus pēc vidē-
jās izglītības iegūšanas viņa jau absolvēja 
Permas Valsts universitātes Medicīnas fakul-
tāti, iegūstot ārstes diplomu, un tajā pašā 
(1922.) gadā sāka praktizēt kā tiesu medi-
cīnas eksperte Pleskavas pilsētā Porhovā, kā 
arī visā Pleskavas guberņā.

 Atliek tikai minēt, kāds bijis iemesls, kas me-
diķei, kura Pleskavā nostrādāja veselus 13 
gadus, paralēli pamatdarbam lika pievēr-
sties cilvēku izglītošanai, rakstot un publi-
cējot dažādus populārzinātniskus rakstus. 
Iespējams, katru dienu redzēdama dau-
dzas bezjēdzīgas nāves, ko lielā daļā gadī-
jumu izraisījusi slimnieka pūšļošana vai pa-
šārstēšanās ar visai apšaubāmām metodēm, 
Elizabete Jakovļeva nolēma kaut nedaudz 
izglītot cilvēkus. Šai laikā viņa sarakstīja un 
publicēja vairākus rakstus, kuros skaidrojusi 
nopietnās, nereti pat letālās sekas, kādas var 
izraisīt pūšļošana un šarlatānisms. Viens no 
mediķes rakstiem – „Par pūšļošanu un tra-
dicionālo medicīnu” – novērtēts tik augstu, 
ka iztulkots un 1932. gadā publicēts Turīnā, 
Itālijā. Kā galvenos problēmas cēloņus rak-
sta autore minējusi māņticību, neizglītotību 
jeb „nekultūru”, kā arī apgrūtinošo pieeja-
mību kvalificētai medicīniskajai palīdzībai. 
Raksta noslēgumā Elizabete Jakovļeva uz-
svērusi, ka pat šķietami visnevainīgākās pūš-
ļošanas metodes slimā cilvēka dzīvībai var 
radīt nopietnus draudus.   

Dzīvodama un strādādama Pleskavas guber-
ņā, Elizabete Jakovļeva uzrakstīja arī savu 
pirmo medicīnas zinātņu doktores diser-
tāciju „Par smagu galvaskausa un smadze-
ņu traumu vēlīnām sekām”, ko 1937. gadā 
brauca uz Maskavu aizstāvēt. Ar šo brīdi vi-
ņas dzīvē sākās jauns posms – ārste kļuva 
par Tomskas Medicīnas institūta Tiesu medi-
cīnas katedras vadītāju un sāka lasīt lekcijas 
studentiem tiesu medicīnas disciplīnā. 

Savu otru disertāciju „Līķu ekshumācija” 
Elizabete Jakovļeva bija pabeigusi rakstīt un 
gatava aizstāvēt jau pēc gada (!), savukārt 
vēl pēc gada – 1939. gadā – viņu ievēlēja par 
profesori.

Kopumā savas dzīves laikā mediķe sarak-
stījusi 30 pētījumus, tai skaitā atlantu par 
smagām galvaskausa un smadzeņu trau-
mām, albumu par mutilāciju (sakropļoša-
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nu, apgraizīšanu – visbiežāk ģenitāliju), kā 
arī grāmatu par saindēšanos ar cikutu (joda 
rutku, velnarutku). 

Stindzinošās piezīmes

No darba un zinātniskajiem pētījumiem brī-
vajā laikā Elizabetei Jakovļevai bija kāda īpa-
ša nodarbe. Ar viņas zinātniskajiem rakstu 
darbiem vēl nebija pietiekami – profesori ur-
dīja kāds dzinulis, kas viņai pat brīvajos brī-
žos lika ņemt tinti un papīru, lai rakstītu. 

Elizabeti Jakovļevu nevar un pat nedrīkst 
salīdzināt ar bijušo medicīnas studentu 
Aleksandru Čaku, ārstiem Āriju Elksni, Liānu 
Miķelsoni, Edmundu Rudzīti. Profesores ne-
lielais pienesums aprobežojas ar vairākām 
nepublicētām burtnīcām – dienasgrāmatām, 
kur galvenokārt filigrāni fiksētas darba gai-
tas: izbraukums uz nozieguma vietu, nozie-
guma sastāvs, sadarbība ar prokuroru un iz-
meklētāju un visbeidzot „mīklas” atrisinā-
jums. Tēlaini izsakoties, to varētu dēvēt par 
detektīvu, taču šais aprakstos no fantāzijas 
nav ne miņas. Šīs piezīmes nav piemērota 
lasāmviela plašam lasītāju lokam. Elizabete 
Jakovļeva sīki aprakstījusi pat to, kāds ārā bi-
jis laiks, taču par pašas izjūtām ne vārda. Ko 
jūt cilvēks, kura ikdiena saistīta ar vardarbī-
gas vai mīklainas nāves upuriem, potenciā-
lais piezīmju lasītājs tā arī neuzzina.

Dienasgrāmatu fragmentus pēc Elizabetes 
Jakovļevas nāves nedaudz Latvijas pre-
sē publicējis viens no viņas talantīgākajiem 
skolniekiem medicīnā – ilggadējais Valsts re-
publikāniskā tiesu medicīnas ekspertīzes bi-
roja vadītājs, Šanhajā dzimušais Vladimirs 
Šmidts [Шмидт Владимир], kurš 1959. gadā 
uz īsu brīdi bijis arī Liepājas pilsētas slimnī-
cas galvenais ārsts. Pie šī mediķa pēc pro-
fesores nāves nokļuva visas viņas burtnīcas, 
jo neviena viņas tuvinieka, arī dēla Dmitrija, 
dzīvo vidū vairs nebija.

Par ko tad Elizabete Jakovļeva savās piezīmju 
burtnīcās rakstīja? „Viegls vējiņš šūpo smal-
ko aizkaru mežģīnes,” savu stāstu sāk profe-
sore.1 Un uzreiz seko būtiskākais – pilsētas 
stacijā atrasti divi koferi ar kādas nogalinātas 
sievietes orgāniem un ķermeņa daļām, bet 
parkā kāds mīlētāju pārītis zem soliņa nejau-
1 Atvadu vakariņas: [No RMI tiesu med. kat. vad. E. 
Jakovļevas (1892 – 1955) piezīmēm] / Mater. sagat. 
Vladimirs Šmidts. – Pilnīgi Atklāti, 1994., Nr. 47. – 15. 
lpp.

ši atrod sainī ietītu nelaiķes galvu ar zīmīti 
krievu valodā „Par nodevību”. Sastrādājoties 
ar izmeklētāju Meļņikovu un operatīvās gru-
pas darbiniekiem, tiek noskaidrots, ka mirusī 
ir dziedātāja Agnese Sabūrova, kura nozie-
guma izdarīšanas brīdī atradusies atvaļināju-
mā un pavadījusi laiku ar kādu bagātu jūr-
nieku. Savukārt, spriežot pēc zīmītes satura, 
slepkavība izdarīta greizsirdības dēļ. Rūpīgi 
analizējot zināmos faktus, ātrā laikā atrasts 
arī slepkava − kāda restorāna direktors, dzie-
dātājas mīļākais. 

Visas šīs piezīmes tapušas Krievijā, kur 
Elizabete Jakovļeva nodzīvoja mūža lielāko 
daļu. 

Pie studentiem tautastērpā

Profesores pašas liktenis izvērtās ne ma-
zāk baiss, kā viņas dienasgrāmatās fiksētie 
notikumi. Pēc gariem studiju un darba ga-
diem Krievijā Elizabete Jakovļeva atgrie-
zās dzimtenē un no 1941. gada sāka vadīt 
Latvijas Universitātes Tiesu medicīnas ka-
tedru. Sajūsma par iespēju strādāt dzimta-
jā Rīgā bijusi tik liela, ka savu pirmo lekciju 
Elizabete Jakovļeva lasījusi, auditorijas priek-
šā stāvēdama latviešu tautas tērpā. Būdama 
cilvēks ar apskaužamām darba spējām, viņa 
Latvijā paspēja izveidot arī tiesu medicīnas 
ekspertīzes dienestu. Par tuvu profesores ko-
lēģi no tā laika kļuva Tieslietu medicīnas in-
stitūta vadītājs, privātdocents, vēlāk profe-
sors Miķelis Veidemanis, ar kuru garas darba 
stundas pavadītas pilsētas morgā Maskavas 
ielā, ko uzcēla 1914. gadā pēc Parīzes pa-
rauga.

Latviju nežēlīgi plosīja Otrais pasaules karš, 
un mediķe, iespējams, kādu spiedošu ap-
stākļu dēļ, atkal atgriezās Krievijā, kur atsāka 
vadīt Tomskas Medicīnas institūta Tiesu me-
dicīnas katedru. Tas gan nebija ilgs posms, 
jo jau 1944. gada 1. decembrī viņa atkal bija 
Rīgā, turklāt savā iepriekšējā darbavietā – LU 
Tiesu medicīnas katedrā. 

Prieks par atgriešanos Rīgā un gūtajiem 
profesionālajiem panākumiem gan nebi-
ja ilgs. Kā murgaina pamošanās pēc salda 
sapņa pienāca 1945. gada 20. oktobra rīts. 
Elizabeti Jakovļevu un ar viņas dēlu Dmitriju 
arestēja, apsūdzot pretpadomju darbībā, un 
uz septiņiem gadiem nosūtīja piespiedu ār-
stēšanā psihiatriskajā slimnīcā Kazaņā. Tāda 
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bija padomju varas stratēģija − radīt sev 
iedomātus ienaidniekus, padarīt tos pre-
toties nespējīgus un tad „samalt miltos”. 
Medicīnas vēsturnieks Kārlis Ēriks Arons par 
šo laiku raksta: „Lielais režisors Staļins turpi-
nāja veidot drāmas. Viņš nebija piemirsis ie-
ceri iznīcināt latviešus kā etnisku vienību. Par 
to liecina kaut vai profesores E. Jakovļevas 
denunciācija un apcietināšana pēc Otrā pa-
saules kara. [..] Viņaprāt, Baltijā vēl bija sa-
glabājušās totalitārismam naidīgas idejas 
par iespējamu relatīvas neatkarības sagla-
bāšanu PSRS inkorporācijā. Tāpēc vajadzēja 
rosināt nesaudzīgu cīņu pret rietumniecisko 
un „buržuāziski nacionālistisko” dzīves un 
domāšanas veidu.”2

Apcietinājuma laikā profesori vairākkārt pa-
kļāva tiesu psihiatrijas ekspertīzēm, lai no-
skaidrotu viņas psihiskās veselības stāvokli. 
Jāpiebilst, ka parasti uz šīm ekspertīzēm no-
sūta slepkavas un citus smagus noziedznie-
kus pieskaitāmības noskaidrošanai. Pēc „sek-
mīgās” ārstēšanas mediķi piemeklēja smaga 
slimība − miokarda infarkts. 

Elizabetes Jakovļevas lietu izbeidza un no 
apcietinājuma atbrīvoja pēc Staļina nāves – 
1954. gada 14. augustā. Viņa, būdama sma-
gi slima, atgriezās Rīgā un vēl aptuveni gadu 
turpināja vadīt Rīgas Medicīnas institūta 

2 Arons K. Ē. Zinātņu vēstures diždarbs.// Acta Medico – 
Historica Rigensia: Zinātnisko rakstu krājums. – Rīga: 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 1999. – 449. 
lpp.

Tiesu medicīnas katedru. Šai laikā profesore 
ieguva dzīvokli Maskavas ielā 82 un pēc tam 
arī Kalupes ielā 1.

Desmit gadus pēc murgainās apcietināšanas 
Elizabete Jakovļeva, ar rakstāmmašīnu rak-
stot autobiogrāfiju krievu valodā, par šo sa-
vas dzīves posmu paudusi: „1945. gada 20. 
oktobrī tiku arestēta un ievietota slēgta tipa 
slimnīcā, kur atrados līdz 1954. gada 14. au-
gustam. Tad mani atbrīvoja un lietu izbei-
dza.” Jāpiebilst, ka tikai septiņus mēnešus 
pēc šīs autobiogrāfijas rakstīšanas – 1955. 
gada 4. augustā – profesore nomira un tika 
apbedīta Raiņa kapos.

Raksta noslēgumā gan jāpiebilst, ka epizo-
dei par Elizabetes Jakovļevas apcietināšanu 
ir arī otra versija, turklāt diametrāli pretēja 
iepriekš vēstītajam. Pēc dažu tiesu medicīnas 
ekspertu paustā, profesores apcietināšanai 
un sodīšanai ar viņas latvietību un staļinis-
kajām represijām nav bijis saistības. Iemesls, 
iespējams, bijis daudz „piezemētāks”: vēlme 
iedzīvoties, ļaunprātīgi izmantojot dienesta 
stāvokli un kopā ar dēlu Dmitriju veicot dar-
bības, kam nav un nekad nebūs attaisnoju-
ma. Taču tā kā šai versijai nav citu pierādīju-
mu, kā vien raksta autores neformāla saruna 
ar dažiem nozares speciālistiem, to konkrē-
tāk iztirzāt nebūtu ētiski. □

Elizabete Jakovļeva (pirmā no labās puses) kopā ar Rīgas pilsētas tiesu medicīnas ekspertu, Med. zin. 
kand. Konstantīnu Poterjaiko un viņa dzīvesbiedri – ārsti F. Jenikejevu (vidū). Foto uzņemts ap 1945.
gadu Rīgā.

Lāsma Gaitniece ir JG redkolēģijas locekle.
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VENTERISKĀ VISUMA 
ĪPATNĪBAS
Egīls Venters. Poseidona galva.  
Zvaigzne ABC, 2017

Egīla Ventera kā „noslēpumainākā mūsdie-
nu latviešu prozaiķa” vārds jau ticis valkāts 
ne vienā vien apskatā, taču fakti paliek fak-
ti: Venters patiesi vienmēr turējies noma-
ļus no latviešu literatūras galvenajām strau-
mēm – tiklab elitārās, kā „vieglās”. Un tieši 
tāpat, kā izolētās teritorijās nereti veidojas 
visintriģējošākās mutācijas, šajās literatūras 
marginālijās uzturēdamies, rakstnieks radī-
jis pats savu unikālu prozas pasauli. Šo pa-
sauli autors rūpīgi kopj un laista ik nākamajā 
grāmatā, vienlaikus neslēpjot, ka visu laiku 
raksta vienu un to pašu stāstu, kura dažā-
dos izpaudumus tāpat kā ikonogrāfiskā zi-
loņa ķermeņa daļas varam aptaustīt, atverot 
jebkuru viņa grāmatu teju jebkurā vietā. Ša-
jos stāstos bieži parādās jau no citiem tek-
stiem pazīstami varoņi, atkal pavīd tie paši 
simboliskie tēli un alūzijas, turklāt visai drīz 
nākas secināt, ka jebkāda notikumu hrono-
loģija šī visuma uzbūvē ir ne tikai nevajadzī-
ga, bet arī neiespējama – par spīti tam, ka 
autoru, kā tālāk redzēsim, visvairāk interesē 
laika jēdziens, ir skaidrs, ka nevis rakstnieks 
pakļauj sev laiku, bet gan otrādi.

Pērnā gada nogalē izdotais autora jaunākais 
darbs – stāstu krājums „Poseidona galva” – 
vienlaikus ir atsevišķs darbs un tai pašā lai-
kā turpina un paplašina Ventera visumu. Ne-
vajadzētu gan bez ierunām uzķerties nedz 
uz žanra apzīmējuma, nedz uz skaidrojošā 
apakšvirsraksta solījuma „Kriminālprozas iz-
lase”. Tie, kas pazīst autora rakstību, jau zi-
nās, ka ik Ventera darbs ir intelektuāla spē-
le, un jebkurš apakšvirsraksts ir šīs spēles sa-
stāvdaļa. Tāpat pievilsies tie, kas no grāma-
tas gaidīs klasisku īsprozu vai mūsdienīgu 
detektīvstāstu. Ventera radītā pasaule liek 
neskaidri apzināties, ka atrodamies tādā kā 
žanra aizspogulijā, kurā vairums nepiecieša-
mo elementu gan tā kā būtu vietā – ir poli-
cijas priekšnieks, ir inspektors, ir noziegums 
un upuris, netrūkst arī krāšņu ainu ar pakaļ-
dzīšanos, šāvieniem, sprādzieniem un lau-
pīšanām –, tomēr tas viss it kā risinās kādā 

aizplīvurotā ēnu esamībā, kurā īsti nedarbo-
jas ne tradicionālās prozas, ne mums pazīs-
tamās fiziskās realitātes likumi. Kaut arī pie-
bārstīts ar reālistiskām, laikmetu raksturojo-
šām detaļām, īpaši pēdējo divdesmit gadu 
raksturlielumiem – videospēlēm, kredītiem, 
nekustamo īpašumu mahinācijām –, stāstī-
jums atstāj iespaidu par plūstošu, orientie-
riem nepakļautu, nedaudz teatrālu esamību, 
kurā it kā skaidri ievilktās kontūras sāk ļodzī-
ties, tiklīdz nokļuvušas kaut milimetru ārpus 
mūsu redzesloka. 

Stāstu personāži gan nav nekādas metafo-
riskas šaha figūriņas, bet taupīgi ieskicēti 
itin reālistiski tēli, kuru rīcība ir ne vien lo-
ģiska, bet bieži arī žanra kritērijiem atbilstoši 
piezemēta. Un tomēr raibā virkne – policijas 
priekšnieks Žilde / apoloniski skaidrais prāts, 
inspektors Vilendorfs / intuitīvais Dionīss, ar-
hetipiskā femme fatale / medmāsa Sandra-
Merilīna, kā arī vēstures un mitoloģijas arhe-
tipi Atlantīda, Poseidons, Luksemburgas ra-
dio – tekstā caurplūst cits citu un, šķiet, ik 
brīdi ir gatavi izirt atsevišķās zīmēs, izveido-
jot abstraktu semantisko universu, no kura 
tad autors ar kādu celestiālu kausu atkal 

 GRĀMATAS
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var pasmelties un izliet šīs pašas zīmes citās 
kombinācijās. 

Krājuma galvenais personāžs, kas pēc pati-
kas izrīkojas gan ar tēliem, gan sižetu, ir laiks 

– ne tikai kā „parādība, kas virzās telpā tikai 
vienā virzienā – uz priekšu” (177. lpp.), bet 
galvenokārt laiks kā mītiska, noslēpumaina, 
teju apzinīga struktūra, ko stāstā „Merilīna” 
Venters tēlaini raksturo kā nekustīgu punktu, 
no kura visapkārt apļiem izplatās laika kus-
tība un paiešana. Par laika nozīmi signalizē 
jau krājuma struktūra – stāsti izkārtoti ač-
gārnā hronoloģijā, no jaunākā uz senāko, 
un pretēji ierastajam no stāsta stāstā virzās 
arī caurviju personāžu dzīvesstāsti, līdzīgi kā 
filmā „Memento” atklājoties arvien tālākas 
pagātnes epizodēm un rezultātā radot fa-
tālu klaustrofobijas efektu. Laika relativitāte 
konturē arī tekstu sižetiskās struktūras: daž-
brīd, kā stāstā „Pieskaries kaijai”, tā manifes-
tējas tieši un acīmredzami – vēstītājs sarak-
stās ar sievieti no divus gadus tālas nākotnes 

– citviet laika spēles ir māksliniecisks paņē-
miens – stāsta „Augusts” vidū notikumi pēk-
šņi apmetas riņķī un sāk ritēt pretējā virzie-
nā – taču teju katrā stāstā pienāk brīdis, kad 
atklājas, ka „laiks mēdz būt kā labirints, kurā 
tu brīžiem aiz sienas jūti pats savu elpu”. Tas 
ir brīdis, kad šķietami blīvi noaustais sižetis-
kās konstrukcijas audums ieplīst, atklājot, ka 
ir vien skatuves aizkars, aiz kura atklājas cita 
dimensija – tikpat ticama un tikpat dekoratī-
va kā iepriekšējā, un, tāpat kā Andrievs stās-
tā „Tundra”, jaušam, ka visam ir kāda slepe-
na un līdz galam neapjaušama nozīme. 

Autora koncentrētajā, lakoniskajā stilā nav 
nejaušību, nav lieku vārdu, stāsti ir struktu-
rēti īsās, nereti tikai puslappusi garās vai vēl 
mazāka apjoma nodaļās, kas rada ilūziju par 
teksta ritmisku pulsāciju – it kā lietišķi vēss 
stroboskops no tumsas izrautu mirkļus, frā-
zes, pamanījumus, kurus pašam lasītājam jā-
saliek kopā vienotā attēlā; dažreiz tas izdo-
das, dažreiz ne. Taču tā nav postmodernis-
ma adeptu novazātā dekonstrukcija un frag-
mentācija, bet pavisam kas cits; sauksim to 
par „venterismu” – nevienam citam latvie-
šu rakstniekam neraksturīgu plūsmu, kurā 
vienuviet saplūst precīzas sižetiskās detaļas, 
mitoloģiskas alūzijas un aprauti mājieni uz 
citas – varbūt psiholoģiskas, varbūt patiesi 
pārpasaulīgas – eksistences klātbūtni. Un ik 
pa laikam tekstā labi jūtama ne tikai grafis-

kā izkārtojuma, bet arī uztveres pulsācija: sa-
šūpojas horizonts, mainās lietu dabiskā krā-
sa un skatiena perspektīva, negaidītās vie-
tās uzplaiksnī norādes uz kaut ko citu, per-
sonāži pāriet no viena nestabila apziņas stā-
vokļa – sapņiem vai vīzijām – otrā, un visu 
kopā saturošais šķietami tik uzticamā žanra 

– kriminālprozas – ietvars izrādās tikai kārtē-
jā maska, precīzi zīmētās detaļas – rekvizī-
ti stāstījumam par ko gluži citu. Aiz loga uz 
personāža galvu notēmētais ieroča stobrs iz-
rādās vien televizora ekrāna atspīdums rūtī. 
Aizslēgtu mašīnu var atdarīt, nospiežot iedo-
mātas slēdzenes pogu. Pirotehnikas iepako-
juma logo pavīd uz sievietes pleca. Pārfrā-
zējot stāsta „Tundra” varoni Verzu, visa esa-
mība izrādās „sapnis; viens no tiem, kas pēc 
pamošanās biedē ar to, ka nenovelk stingru 
robežu starp zemapziņu, nakti un īstenību”. 
Un šādi Ventera visumā tiek paveikts gandrīz 
neiespējamais – viss ir tik konkrēts, kāds tas 
mēdz būt vienīgi sapnī, un, ja nu ir kaut kas, 
ko šo stāstu varoņi (ieskaitot lasītāju) patiesi 
vajā, tad tā ir pati izvairīgā realitāte.

Bārbala Simsone

Literatūrzinātniece un kritiķe Bārbala 
Simsone 2007. gadā ieguva filoloģijas 
doktora grādu par disertāciju Mītiskā 
paradigma 20. gadsimta angļu fantāzijas 
prozā. Sarakstījusi divas grāmatas Iztēles 
ģeogrāfija (2010) un Monstri un metaforas 
(2015). Šobrīd vada Latviešu valodas un 
literatūras redakciju izdevniecībā „Zvaigzne 
ABC”, regulāri publicē grāmatu apskatus 
un recenzijas Latvijas kultūras presē. 
Autores literatūrkritiskie raksti publicēti 
arī JG (sākumā ar Bārbalas Strodas vārdu). 
Skat. JG245(2006), 249(2007), 254(2008), 
273(2013), 277(2014), 282(2015) un 
289(2017). 
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Egīls Venters

TENEBRE 
 
Romāna fragments

1.

Krēslu nomainījusi tumsa, un tagad, kad ap-
gaismojums būtu vajadzīgs visvairāk, tas ir 
knapi samanāms kā zvirbulis akmens fasādē.

Baznīca celta līdzās pilsētas estrādei un kro-
gam; braucot no jūras puses, tā allaž sveic 
ar gaismu baznīcas logā, kas vairāk līdzinās 
lidmašīnas iluminatoram vai kuģa kajītes lo-
gam – visam, kas mierina un sniedz drošī-
bas sajūtu par gaismu, kas eksistē kaut kur 
aiz šīs mazās, noslēgtās, apdraudētās telpas.

Varbūt gaisma baznīcas logā nedeg tā-
pēc, ka tumsa ziemā iestājas tik agri, un ne-
viens vēl nav atnācis ieslēgt apgaismojumu; 
Marčello to nezina; viņš atceras, ka bija gri-
bējis iebraukt spēļu zālē, ne jau lai spēlētu, 
bet pēc aizmirstā zemes pārdošanas līguma.

Apgriezis mašīnu, Marčello pamana, ka uz 
kūrorta galvenās ielas iedegtas laternas; to 
gaismas veido konusus, kas tiecas saplūst 
kopā un veido nebeidzamu gaismas ceļu līdz 
pat pilsētas robežai.

Dīvaini, ka, jo vairāk viņš attālinās no tumšās 
baznīcas, jo vairāk viņu pārņem sajūta, ka tā 
miesa ir tukša kūniņa – it kā tauriņš no tās 
būtu aizlidojis.

Es nezinu, Marčello nodomā, un tā ir taisnī-
ba. Viņš nezina, ko darīt, kurp doties, uz ko 
cerēt, tomēr kustēties ir tik viegli un piešķir 
bezsvara sajūtu; spēļu zāle viņu sagaida, iz-
gaismota skrejošām LED gaismām.

TENEBRE

2.

Pagātne pēkšņi ir dzīva, it kā to tikko būtu 
atdzīvinājis mēnesgaismas bateriju panelis. 
Tas aizvien vēl stāv spēļu zāles ģērbtuvē.

Marčello pavada zālē vairāk laika nekā do-
mājis, un zaudētā nauda ir kā slepena pa-
teicības izrādīšana šai godīgajai vietai; viņu 
sazvanīja un atdeva to, kas ir viņa; kam tas 
mēsls domāts, bija jautājis bārmenis, norā-
dot uz kartona kasti ar Poseidona noģīmi.

Marčello ir biežs viesis spēļu zālē, un arī šo-
reiz krīt azartā un paspēlē naudas maka sa-
turu. Saldie astoņdesmitie. „Es atceros gan 
mūsu pirmo, gan pēdējo tikšanos”, TV pane-
lis pie sienas rāda senaizmirstu video, dzies-
ma ir kā kobras inde viņa asinīs, upuris ie-
mieg dziļā miegā un sapnī redz tos savas dzī-
ves brīžus, kad bijis laimīgs.

„Es atdotu visas savas rītdienas par vienu vie-
nīgu vakardienu.”

Marčello ienāk prātā, ka visbanālāko dzies-
mu vārdos dažkārt slēpjas visdziļākā patie-
sība.

Bārmenim šī dziesma krīt uz nerviem, un 
viņš pārslēdz kanālus. Marčello pieceļas un, 
kā tikko pamodies, dodas laukā no spēļu zā-
les.

Pagaidi, viņam pakaļ sauc bārmenis, tu at-
kal aizmirsi.

Marčello nokaunējies paņem mēnesgaismas 
baterijas – tās ir iepakotas kartona kastē ar 
Poseidona galvas logotipu – un steidzas ārā 
no šīs vietas, pirms vēl čūskas inde nav viņu 
iemidzinājusi uz visiem laikiem.

Egīla Ventera topošā romāna fragments Tenebre sākotnēji tapa kā stāsts krājumam Poseidona galva, 
tāpēc redakcija nolēma publicēt to blakus Bārbalas Simsones recenzijai par krājumu, lai lasītājiem dotu 
iespēju izgaršot grāmatā neiekļautu stāstu. Pavaicāju autoram, kāpēc stāsts palika ārpus krājuma, un 
saņēmu pagalam vienkāršu atbildi: „Ar šo stāstu bija tā, ka Tenebre uzrakstīju pēc tam, kad jau biju 
iesniedzis Poseidona galvas manuskriptu Bārbalai Simsonei. Ja grāmata iznāktu šogad, domāju, ka tam 
vieta atrastos.” Šis piemērs liecina par savdabīgu kontinuitāti Egīla Ventera prozā, un varbūt taisnība ir 
tiem literatūras teorētiķiem, kuri uzskata, ka ikviens autors mūža garumā patiesībā raksta vienu un to 
pašu grāmatu, tikai ar dažādiem nosaukumiem. Lai nu kā, bet esam nedaudz ieskatījušies rakstnieka 
virtuvē, kur parasti lasītājs netiek ielaists. (V.S.)
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3.

Viņš nolemj atstāt kartona kasti birojā; tā 
viņš cer atbrīvoties no pagātnes; zemes ga-
bals un mēnesgaismas panelis ir vienīgais, 
kas to saista ar aizvadīto gadu. Vēl dažas 
dienas, un sāksies jauns, tīrs, balts 365 die-
nu garš dzīves posms, kurā nebūs nekā no 
bijušā; kopš viņš pārdevis Mentoram zemi, 
tam pieder viss jūras krasts, ieskaitot kāpas 
un ostu. Veco īpašnieku neizteiksmīgie no-
saukumi tagad nomainīti ar neona stendiem, 
kas spīd 24/7.

TENEBRE

Šo vārdu Marčello pazīst no skolas laikiem. 
„Tumsā”. Jauno ķīmiķu pulciņš cīnījās ar tum-
su, veicot eksperimentus un padarot Mento-
ru par kaut ko līdzīgu Tibetas dievam.

Ejot pa koka laipām līdz jūrai, Marčello gal-
vā atkal skan „Es atceros…”. Atdevis karto-
na kasti apsargam, viņš ir ieguvis gandrīz ne-
reālu vieglumu; viņš ir kā hēlija balons, levi-
tācijas eksperts, Tibetas dievu māceklis, mū-
zika viņu šovakar ceļ gaisā un ved līdz jūras 
krastam, kas ir tikai nomesta ķirzakas āda; 
laiks ir kā vilciens, kas iet pa apli un neļauj 
šķērsot sliedes, lai atgrieztos pagātnē.

Vecā gada debesīs Marčello redz krītošu 
zvaigzni; vēlies, un tas piepildīsies, bērnībā 
viņu mācīja vecāmāte.

Ko vēlēties, viņš vaicāja. Vecāmāte toreiz ne-
atbildēja, bet viņas atbilde to sasniedz tagad. 

 Vēlies gaismu.

4.

Uz laipas viņš satiek Valtu. Bērnības draugs 
to uzrunā pirmais. Kopš sākās problēmas ar 
vairogdziedzeri, Valts ir pārvērties par piepū-
šamo lācīti. Liels un neveikls viņš dodas uz 
pludmali, ziemu un vasaru, lietū un salā, lai 
cīnītos ar sevi un jūru.

Šī ir gada pēdējā pelde, un viņš ir priecīgs, ka 
jūras līcis nav aizsalis. Vai atceries, viņš jautā, 
desmit kopīgas bērnības vasaras, kurās zag-
tas zemenes, spēlēti indiāņi un partizāni, cel-
tas smilšu pilis un, vecākiem nezinot, darītas 
lietas, kas tikai šodien šķiet smieklīgas.

Marčello seko draugam – kaut tādi viņi bijuši 
tikai bērnībā – un pacietīgi gaida, kamēr tas 

ilgi peldas kūpošajā ziemas jūrā. Debesis ir 
apmākušās, it kā virs jūras būtu nolaists aiz-
kars. Reiz viņi šajā vietā peldējās vētras lai-
kā un gandrīz noslīka. Toreiz tik ļoti gribē-
jās dzīvot. Tagad Marčello nezina, vai vispār 
kaut ko vēlas.

Paskaties, Valts iesaucas. Viņš ir nepamanīts 
iznācis no jūras un kūp tāpat kā tās virsma. 
Marčello skatās debesīs, bet neko neredz. 
Orionu zvaigžņu lietus, Valts paskaidro. Šo-
nakt skaidrās debesīs varēs redzēt paliekas 
no Haleja komētas, viņš atstāsta lasīto. Pē-
dējoreiz tā paskrēja zemei garām, kad mums 
vēl nebija divdesmit, otrreiz to redzēs tas no 
mums, kurš nodzīvos līdz simts gadiem.

Es neko neredzu, Marčello saka. Viņu bie-
dē aizkars, kas nolaidies pār jūru, jo tāpat 
kā bērnībā pie horizonta saskatāms pasau-
les gals, nevis bezgalības sākums, un debe-
sis klāj biezi mākoņi, lai pēc brīža sāktos bal-
tic rain.

5.

Marčello aizved bērnības draugu līdz baz-
nīcai; viņš atceras savu neseno mierinātāju 

– apaļo baznīcas logu; kad viņš paceļ acis uz 
baznīcu, logā spīd gaisma.

Valts aicina viņu ienākt, bet Marčello atrunā-
jas; viņš nav tam gatavs, tā viņam šķiet.

Neviens nav gatavs, Valts nopietni saka.

Marčello nevar pārvarēt apmulsumu, uzzi-
not, ka Valts ir draudzes priekšnieks. Viņā ir 
tik daudz no dzīves fiziskās daļas, ka viņš ne-
spēj uztvert šo ticības paradoksu kā realitāti. 
Cilvēks, kas sver simt piecdesmit kilogramus, 
viņam nesaistās ar garīgumu.

Kā zini, šķiroties Valts sniedz lielu tuklu roku. 
Durvis vienmēr ir atvērtas.

Viņš atlaiž Marčello roku un tagad atrodas 
nakts lokā. Niecības apziņa piepilda Marčel-
lo kā kosmosa melnums, un Valta seja ir pē-
dējais, it kā viņš būtu atvadījies no tumsas.

Kad Valts ir iegājis baznīcā, Marčello atrod 
uz sēdekļa viņa vizītkarti. Viņš to ieliek jakas 
kabatā un brauc tālāk; laternu gaismas vei-
do savienotus konusus, un ceļš ved viņu uz 
priekšu; tomēr viņš nezina, ko darīt, kur do-
ties un kas notiks.
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6.

Marčello nav pamanījis baļķvedēju, šoseju 
monstru; viņš apgriež volvo un var likt gal-
vu ķīlā, ka šoseja bija tukša uz abām pu-
sēm, kad viņš sāka manevru. Tomēr nāka-
majā mirklī ieskanas pasaules gala bazūnes, 
kas īpaši pielāgotas baļķvedēja signāltaurei, 
un MAN priekšgals aizķer volvo, kas sagrie-
žas kā vilciņš; baļķvedējs tikmēr ātrumu ne-
samazinot pazūd tumsā, un tikai sarkanas 
gaismiņas liecina par to, ka notikušais nav 
sapnis vai iedoma.

Norautais bampers un ieliektais bagāžnie-
ka stienis ar tukšo gabarīta gaismu nodalī-
jumu pārliecina Marčello, ka tas nav sapnis, 
un viņš jūtas atvieglots. Tomēr viņa dzīve nav 
sapnis, un viņš nespēj no tās pamosties.

Atguvies Marčello sēžas pie volvo stūres un 
atkal veic ceļu cauri kūrortam; tā galvenā 
iela vienpadsmit kilometru garumā ir izgais-
mota ar laternām, un to gaismu konusi tie-
cas savienoties, un, jo ātrāk viņš brauc, jo 
vairāk tie saplūst vienā gaismas starā.

Labajā pusē paliek policijas iecirknis – 
Marčello pamana gaismu vienā no tā logiem 
tik vēlā vakara stundā un balto policijas fia-
tu pie ieejas.

Gaisma deg arī baznīcas iluminatoram līdzī-
gajā logā; pie dievnama stāv vairākas mašī-
nas; ir sācies nedēļas dievkalpojums, bet jau 
pēc tam Marčello pabrauc garām Skultes os-
tai un ceļazīmei „Pilsēta beidzas”.

Uz plāksnītes rakstīts pilsētas nosaukums, 
bet Marčello izlasa pavisam citu vārdu:

TENEBRE

Līdz ar pilsētu beidzas arī laternu stabi un 
gaismas konusi.

Tālāk viņš brauc cauri pilnīgai tumsai. (Valts 
viņam tiekoties atgādināja: tu vienmēr esi 
savārījis ziepes un tad no tām aizbēdzis.) 
Viņš pagriež skaļāk radio, bet tā program-
mas ir pazudušas.

Marčello piedod gāzi un brauc arvien ĀTRĀK.

Egīls Venters (1964) jau kopš 1990. gada 
publicējies preses izdevumos. Kopš 2005. 
gada ir Latvijas Rakstnieku savienības 
biedrs, un līdz šim viņam izdotas deviņas 
grāmatas – stāstu krājums Melnā sērija 
(1992), luga Pelnu lietus (1994), romāns 
Melanholijas skaidrojošā vārdnīca (2000), 
romāns Āgenskalns (2004), romāns 
Radio Luxembourg (2007), eseju krājums 
Zemeslēkts (2010), romāni Mainīgā 
intervence (2012) un Atlantīda, kāda tā ir 
(2015). Kriminālprozas žanrā sarakstītie 
darbi apkopoti izlasē Poseidona galva 
(2017). Par grāmatu Mainīgā intervence 
E. Venters 2013. gadā saņēmis Dzintara 
Soduma balvu un nominēts Literatūras gada 
balvai nominācijā «Labākais prozas darbs». 
Stāstu izlase Poseidona galva 2017. gadā 
nominēta Latvijas Radio un TV gada balvai 
«Kilograms kultūras».



62

TU IZĶEPUROSIES!
Māra Celle. Mežaparka meitene uzaug 
Amerikā. Rīgā: Laika Grāmata / VESTA-
LK, 2018, 208 lpp.

Ievadā, Mežaparka meitene Māra Celle kā-
dam draugam reiz prasījusi: „Ja es būtu 
puķe, kas es būtu?” Tas atbildējis: „Tu būtu 
dadzis.” Žiperīgā Māra gan piekrīt, ka dadža 
zieds tiešām ir skaists, bet ar pašapzinīgu 
smaidu tūlīt piemetina: „Uzmanies, ja gribi 
aiztikt!” Tas atsauc atmiņā iepriekšējās grā-
matas1 noslēgumā citētos mātes (dzejnie-
ces Rūtas Skujiņas) vārdus pirms došanās uz 
Ameriku – salīdzinādama Māru ar šķietami 
trauslāko māsu Lalitu: „Tevi tik viegli nesa-
mals. Tu esi vairāk mana gājuma. Cietīsi, zo-
bus sakodusi, bet – izķepurosies.”  Vairāk kā 
sešdesmit gadus vēlāk, Māra reflektē: „Vēl 
arvien ķepurojos. Vēl arvien meklēju mājas.”

1 Meitene no Mežaparka, Rīgā: Laika Grāmata / VESTA-
LK, 2014. Recenzija JG279 (73).

Tādu mēs iepazinām Māru Celli jau viņas pir-
majā grāmatā Ilgais ceļš mājup (2010)2 par 
jauno dzīvi Rīgas Mežaparka apkaimē pēc 
atgriešanās tur 1996. gadā, un tāds ir ņip-
rais bēgļu bērns Vācijas nometnēs grāmatā 
Meitene no Mežaparka (2014). Turpinājumā 
šis atmiņu stāsts par plaukstošas meitenes 
izaugsmi jaunā mītnes zemē – no 12 gadu 
vecuma 1950. gadā līdz tā 1959. gadā 21 
gadu vecumā no Kalamazū latviskās ligzdas3 
izlido uz tālo Kaliforniju: „Es dodos uz man 
pilnīgi svešu vietu, uz nezināmu nākotni.” 
Lasītājs, protams, ir sasprindzināts, un ener-
ģiskā rakstītāja savu izaugsmes etapu no-
slēdz daudzsološi: „Kādi bija mani nākamie 
trīsdesmit septiņi Kalifornijā pavadītie gadi, 
tas ir cits stāsts.”

Vēl izteiktāk nekā iepriekšējā Mežaparka 
meitenes grāmatā (kur teksts tomēr sadalīts 
ar zvaigznītēm), šajā grāmatā nav nodaļu. 
Turpinās autorei raksturīgais čalojošais stās-
tījums bez īpašām pieturām deviņiem ga-
diem cauri. Trīsdesmitajos gados dzimušie 
bēgļu bērni – kā šis lasītājs – atradīs daudz, 
ar ko var identificēties. Vasaras darbs lasot 
zemenes amerikāņu augļu farmā, ballītes ar 
latviešu jauniešiem kādu vecāku mājas augš-
stāvā. Pirmo gadu Māras ģimene pavada 
mazpilsētā Pensilvānijā, bet nākošajā vasa-
rā ar radu un Rīgas un nometņu laika pa-
ziņu palīdzību nonāk latviešu „Mekā” Kala-
mazū, kur jau priekšā labs pulciņš trimdas 
inteliģences. Pašapzinīgā Māra pati panāk, 
ka jaunajā skolā viņu uzņem 9. klasē – kaut 
gan Pensilvānijā bija tikai septītajā: „Uzrādī-
ju savu liecību un uzstāju, ka man 8. klase 
nav vajadzīga.” (70) Pirmais gads Kalamazū 
(meitenei sasniedzot 14) iezīmējas ar paga-
ru virkni puišu vārdu – Līrojs, Tālis, Trevors, 
Vitauts, atkal Tālis, u.c. Vēlāk tie vairāk ano-
nīmi. (Kad jau koledžā, Māra konstatē: „Visi 
puiši, kas man interesēja, bija latvieši…”) 
(173) 

Visumā nesekmīga šķiet izšķiršanās ģimenei 
pēc gada pārcelties uz Ņujorku – tur mātei 
vismaz nebūtu jāstrādā papīra fabrikā. Šajā 
lielpilsētā viņas nespēj iekļauties (turklāt gan 
māsai, gan vēlāk arī mātei iznāk pavadīt lai-
ku slimnīcās). Iespaidiem un pārdzīvojumiem 
2 Ilgais ceļš mājup, Rīgā: VESTA-LK, 2010. Recenzija 
JG267 (24).
3 Vidēja lieluma pilsēta Mičiganā, kuras iedzīvotāju 
sastāvā savā laikā esot bijis vislielākais latviešu procents 
no visām vietām ASV. Tagad mazāk.
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pieblīvētie pirmie trīs Amerikas gadi lasītāju 
noveduši pāri grāmatas viduspunktam, kad 
113. lappusē Māra no tālsatiksmes autobusa 
atkal izkāpj Kalamazū: „Biju bezgala laimīga, 
ka esmu prom no Ņujorkas, kuru nekad ne-
iemīlēju…”  

Ar 1953. gadu slaidā padsmitniece stabi-
li aug un plaukst mājīgajā Kalamazū latvie-
šu sabiedrībā. Viņa priecīgi atceras – „mans 
sapnis, beidzot būt vienā skolā ar daudziem 
latviešu jauniešiem bija piepildījies.” (133) 
Autore saskaitījusi, ka tai laikā Kalamazū dzī-
vojuši vismaz 170 latviešu jauniešu apm. 15 
līdz 30 gadu vecumā. (136) Aizrautīga dejo-
tāja – bet garāka par vairumu puišu – Māra 
drīz atklāj, ka tikpat labi var dejot ar zempa-
pēža laiviņām, kā augstiem papēžiem. Grā-
matas atlikušajā daļā diezgan detalizēti ap-
rakstītas tā laika Kalamazū latviešu draudzes, 
organizācijas, kori un pulciņi. Pretstatā mā-
sai Lalitai, kas piedalījusies „Dziesmu vairo-
ga” korī un Amerikas latviešu jaunatnes ap-
vienības valdē, Māra par sevi saka: „Organi-
zētā veidā es piedalījos tikai Kalamazū mei-
teņu volejbola komandā”, kura sacentusies 
ar citām latviešu komandām plašā apgabalā, 
no Mineapoles rietumos līdz Klīvlandei aus-
trumos. (149-150)

Uz grāmatas beigām aprakstāmais laiks rit 
straujāk. Pēdējās 40 lappusēs izsekojam Mā-
ras studijām Kalamazū koledžā (1955-1959), 
kuru tā beidz ar bakalaura grādu angļu un 
franču literatūrā. Lai papildinātu savu sti-
pendiju, blakus studijām meitene strādā par 
apkalpotāju restorānā, vēlāk apdrošināšanas 
firmas birojā. Ar to arī saistīta melanholiska 
stīga, kas ieskanas kaut kad pirmajā vai ot-
rajā studiju gadā un vairākus gadus neatlai-
dīgi pavada jauno sievieti – līdz priekšpēdējā 
lappusē viņa to ar asarām pārcērt. „Misters 
V.” – iesirms, laipns amerikānis, kādus 30 ga-
dus par viņu vecāks, starp citu arī viņas kursa 
biedra tēvs, regulārs klients restorānā, kurā 
Māra strādā, piedāvā viņai darbu savā ap-
drošināšanas firmā. Māra par to ļoti priecīga 
un pāriet strādāt viņa birojā pa studiju laiku 
un arī vasaras brīvlaikos. Misters V. ir simpā-
tisks un bieži laipni ved viņu savā auto darba 
dienas beigās no biroja uz koledžu vai mātes 
dzīvokli. Viņu draudzība ir „tikpat kā plato-
niska”, tomēr pamazām tā – un viņas pašas 
jūtas – sāk Māru arvien vairāk nomākt. Jūtas 
neērti. (186) Bet darbs un ienākumi ir labi 

un vajadzīgi, un praktiskā meitene spēj ietu-
rēt līdzsvaru.

Līdztekus turpinās Mārai Cellei raksturīgā 
čalojošā prieku un likstu aprakstu virkne. 
Vislielākais belziens nāk, kad pēc ekstāzes, 
ka ir izraudzīta trešo studiju gadu mācīties 
Sorbonnas universitātē Parīzē, pēkšņi nāk at-
saukums – Francijā lūk esot ļoti aktīva komu-
nistu partija, kas varētu šo Latvijā dzimušo 
studenti šantažēt vai citādi apdraudēt! Izmi-
sumā iekritusi savā dormitorijas istabas gul-
tā, meitene ļauj asarām vaļu: „Pirms dažām 
dienām man bija uzsmaidījusi tāda laime kā 
vēl nekad, bet tagad tā bija atņemta, iznīci-
nāta, iemīta dubļos.” (183) Bet Mežaparka 
meitene tiek arī tam pāri – „ķepurojas” tālāk. 

Bēdas atkal nomaina prieki. Trijās lappusēs 
lasītājs var izpriecāties līdzi sešām latvie-
šu meitenēm pēdējā studiju gada Lieldienu 
brīvlaika ceļojumā ar auto no Kalamazū uz 
Floridu – piecas dienas izklaidēties slavena-
jā Fort Lauderdale jūrmalā. Tā esot aprakstī-
ta toreiz populārā romānā Where the Boys 
Are (Kur zēni ir). Kaislīgā dejotāja Māra kādā 
krodziņā tikusi „uzrauta uz letes”, lai dārdo-
šas mūzikas pavadījumā dejotu solo – „un 
tur es atvēlētajās pāris minūtēs, peldkostī-
mā, basām kājām laidu vaļā visu, ko mācē-
ju”. Tāda lūk ir mūsu nenogurdināmā autore 
Māra Celle, tad vēl – Lāču Māra.4 

1959. gadā studijas pabeigtas, vasara paiet 
vēl strādājot pie mistera V., jo „jāiekrāj maz-
liet naudiņas, lai dotos pasaulē”. Līdztekus 
meklējas un gudro – kur doties, ko darīt? At-
bilde kā nerodas, tā nerodas, līdz kādā agrā 
septembra rītā Māra izlido uz Sanfrancisko. 
Bez noteikta mērķa vai plāna. „Biju sev un ci-
tiem apsolījusi, ka braukšu kaut kur tālu. Iz-
lēmu, ka braukšu uz Sanfrancisko. [..] Būšu 
brīva no mistera V., sākšu jaunu dzīvi.” (204)

Kādi bija nākošie 37 gadi? – „Tas ir cits 
stāsts,” sola Māra.

Juris Šlesers

JG redakcijas loceklis Dr. med. Juris 
Šlesers raksta apceres un recenzijas par 
nemedicīniskiem tematiem kopš 2006. gada.

4 Māras tēvs rakstnieks Jūlijs Lācis Baigajā gadā 
apcietināts un izsūtīts uz Krieviju, miris Astrahaņas 
cietumā 1941.15.XII.
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FĒNIKSA DZIESMA 
MĪLESTĪBAS PELNOS
Liāna Langa, Velēnu kleita, apgāds 

„Neputns”, 2018. g., 88. lpp.

Divas Dzejas dienu balvas, divas Latvijas Li-
teratūras Gada balvas (LaLiGaBas), tulkoju-
mi citās valodās un dzīve dziļi iekšā tekstos, 
mūzikā un pasaules izzināšanā – tā īsi varētu 
raksturot dzejnieces Liānas Langas devumu. 
Jauno dzejas krājumu Velēnu kleita man, ie-
spējams, subjektīvi, gribas saukt par veltīju-
mu – veltījumu mīlestībai, mūžībai un atmi-
ņām. Arī cerībai.

Krājums sākas ar verzālās rindās drukā-
tu dzejoli „ES ZEMES MEITA, MAN VELĒNU 
KLEITA”, ko varētu dēvēt arī par tituldzejo-
li, un turpinās ar poētisku autores biogrāfiju 

„harakiri”. Liānas Langas valoda, kā vienmēr, 
ir simboliem un poētismiem, atsaucēm un 
alūzijām bagāta, spilgta un krāšņa. Nezinu, 
vai vienmēr trāpos ar dzejnieci uz viena viļņa 
un pareizi izprotu/uztveru katru simbolu un 
tā daudzkārtainos vēstījumus, tomēr vienu 
varu apgalvot droši – lasīšana sagādā bau-
du. Pat vienkāršā rindā „dzīve garšo pēc dar-
vas, sāls un zeltaina mango” (6. lpp.) Liānai 
Langai izdodas uzburt pasauli, kurā lasītājs 
iejūtas uzreiz. 

Atvadas un apsolījumi

Par krājuma kopīgo noskaņu runājot – tā ir 
austrumnieciski rezignēta, tomēr rietumnie-
ciski nerimstošu sāpju pilna. Tas ir tas, no kā 
laikam neizbēgt nevienam. Sāpes un skum-
jas. Atvadas no mīļotajiem. Cerības un sap-
ņi. Pelni kā Fēniksa šūpulis. Neiedomājami 
skaists un sāpīgs krājums.

Bagātīga valoda un viss, ko nācies sastapt 
vai iedomāties kļūst par dzeju. „Dzīves lam-
pa ir pārsprāgusi, staigāju pa tās lauskām” 
(86. lpp.)

Ar katru nākamo dzejoli krājuma noskaņa 
pieaug spēkā un pārņem, te nav nejaušu 
rindu. Lai gan autore raksta „rūgti, rūgti tā 
košļāt dzīvi” (8. lpp.), lasītājs rūgtumu ne-
jūt, drīzāk mieru un pārpasaulīgumu. Liānas 
Langas citkārt ārkārtīgi blīvi piesātinātā dze-
jas valoda šajā krājumā guvusi vienkāršākus 
vaibstus, taču poētiskums no tā nemazinās 
un arī noskaņa saglabājas. Subjektīvi gribas 
sacīt, ka autore ir pārkāpusi to smalko slieks-
ni, kad vairs nav vajadzīgs sarežģīt, kad pa-
šai viss ir skaidri, nepārsūdzami zināms un 
šajās zināšanās var dalīties. Kā dzejolis „no 
rīta” (11. lpp.), kura skaidrā vienkāršība uz-
bur ainu, ko ir redzējis ikviens no mums – 
un uzdāvina Liānas Langas īpašo skatījumu, 
caur kuru ieraudzīt nepamanīto, nosaukt ne-
nosaukto.

Sarunas pašai ar sevi, sarunas ar draugiem 
– klātesošiem un aizgājušiem –, šis krājums 
ir tapis, caurvējā starp divi pasaulēm stāvot. 
Ne iet, ne palikt – un dzejniece darina grā-
matu. Nostājas visā augumā, vienā rokā pie-
na krūze, otrā – putna bērns, pie kājām rož-
vaboles ritinās un čūskas. Un viņa vārdus val-
da, viņa vārdus kāpina un kapina, asus un īs-
tus. Pa vienam vien, ne jau krelles mežoņiem 
viņa piedāvā, nē. Tikai lasītpratējiem, vārdē-
dājiem. Dzejolī „saruna” (24. lpp.) miers, ar 
kādu šī saruna risinās, ir apskaidrots miers. 
Tajā nav pat steigas atblāzmas. Vien rimta 
ikdienības skaistuma atspulgs un gaidīšanas 
prieks.

Kārtojums trejlapī

Nosacīts ir krājuma kārtojums trijās daļās – 
kur pirmā daļa sākas ar „ES ZEMES MEITA”, 
to turpina „PERŠAS LIELAJAM NEKAM” (no 
50. lpp.) un noslēdz „VELTĪJUMI” (70. lpp.).
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Pirmā nodaļa ir vispiesātinātākā, tajā vietu 
raduši gan atsevišķi dzejoļi, gan cikli – „mī-
lestība” (31. lpp.), „es/ne-es” (39. lpp.), „kū-
rorts” (19. lpp.) un man tik ļoti mīļais, bet 
ne-Liāniski vienkāršais „Skumju Brālis” (45. 
lpp.). 

Taču maldīgi būtu domāt, ka īsie, šaurīgie 
dzejoļi, kuri raduši vietu „Peršās...”, uzska-
tāmi par mazāk vērtīgiem, pie mazliet nievā-
jošā nosaukuma tie, iespējams, tikuši, ievē-
rojot latviskās pieticības pozu – sak, grūtāk 
definējamu labāk nosaukt vienkāršākā vārdā. 
Un tā lasītājs tiek pie brīnišķīgās trīsrindes 
(gandrīz haiku) „vasara / kā varde guļu uz 
vēdera zālē – / man jātur Zeme” (52. lpp.) un 
tikpat apcerīgās „iestājies pilnmēness bied-
rībā” (62. lpp.), kā arī viegli solītā, bet līdz 
galam nekādi neizzināmā „Meža māte visu 
redz, visu redz” (66. lpp.). Šīs rotaļības ie-
priecināts, lasītājs sper soli nākamajā noda-
ļā „Veltījumi” un te arī paliek uz ilgāku lai-
ku. Pašsaprotami godbijīgais „jubileja” (71. 
lpp.), kas veltīts Valentīnai Freimanei, reiz uz 
dzimšanas dienu Jānim Rokpelnim rakstītais 
un pārējie kļūst nenozīmīgi, kad nonākam 
pie cikla „elēģija un vēl” (80. lpp.), kas vel-
tīts Sandrai Amerikai. Šo pat negribas nekā-
dā veidā komentēt, jo kailu sāpi komentēt 
nedrīkst, vien varbūt mazliet citēt, ko arī at-
ļaušos: „zvaigžņu mirdza iesūcās mūsos un 
palika pat tad / kad strīdējāmies par muļķī-
bām? mirdzēšana arvien ir ar / mums, / prie-
cīga un auksta kā ledus.”

Tiktāl par saturu, kam, protams, katrs var 
meklēt (un atrast!) pilnīgi citus uzsvarus un 
izceļamās nianses. Grāmatas noformējums 
viršu un vecu sievu violetajā – Annas Aizsil-
nieces dizains – un niecīgais formāts, kā arī 
veselīgie cietie vāki padara to ne vien par glī-
tu papildinājumu plauktā, bet arī par tīkamu 
līdzi nēsājamo grāmatu. Daudzkārt lasāmu, 
mīlamu un iegaumējamu.

Kristīne Ilziņa

Kristīne Ilziņa (dz. Sadovska) ir literāte, Klāva 
Elsberga prēmijas laureāte (1996), daudzu 
recenziju autore.

PASTARAIS
Imants Auziņš. Klusums nav mēmums. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2017, 112. lpp.
Latviešu dzejas attīstības 20. gadsimta lo-
kos Imanta Auziņa veikumam ir neapejams, 
skaidri pamanāms un nozīmīgs vērtums. To 
veido unikāla, izkopta dzejas tēla individuali-
tāte, kas vienlaikus ir neparasti dabiska, har-
moniska un nedalāma, bet arī apbrīnojami 
atvērta tūkstoš niansēm. Tieši tās dēļ Imanta 
Auziņa dzeja reti iederējās kritiķu gatavotās, 
pašpietiekamās aplodās, savukārt „padom-
ju ideoloģijas bundziniekiem” tā noderēja 
abstraktā humānisma skaušanai. Tamlīdzīgi 
uzstiepumi palikuši pārdzīvotā gadsimta at-
ribūtikā. Atskatā nepārvērtējams ieguvums 
ir Imanta Auziņa skumjais optimisms, kas 
Māra Čaklā trāpīgajā formulējumā ir spēks 
pāri nespēkam, spēja mierīgi, bez panikas 
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skatīties acīs arī visdrūmākajām parādībām. 
Šādi balstīta dzejas tēla dvēseliskuma ziem-
cietība un tīrskanība nodrošināja virzību uz 
domas atbrīvotību, iekšēju brīvību, un tādēļ 
Latvija Imanta Auziņa 21. gadsimta dzejā 
skan nemāksloti. 

Dzejas tēls grāmatā Klusums nav mēmums 
konsekventi meditē mažorās, nevis minorās 
toņkārtās, kā varētu sagaidīt, izlasot anotē-
jumus. Elēģiskums kā poētiskās apjēgsmes 
dominante mažoru toņkārtu iegūst para-
doksālā savienojumā ar ironiju – mūsu soļu 
PVN, atzinumos jā, būsim arī dzīvojuši vai 
dvēsele bez pagātnes kā telpas pēc eirore-
monta. (Dīvaini, bet kvalitatīvam darbam sa-
dzīves runā vēl aizvien tiek pievienots eiro-) 
Šādi veidojumi izslēdz vēsmainu jūsmīgumu 
vai saulainu vientiesību un nepārprotami ir 
dzejas ieguvums, vienlaikus neradot pub-
licistiskas reminiscences. Dzejas tēlam šāds 
slēgums ļauj izvairīties no puslaimes reibu-
ma jausmās un noslīgšanas pussagrautu 
sapņu apcerēs. Aktuāls ir sirdsapziņas svē-
rums un cilvēcības trauslums, jo bez dvēse-
les cilvēkam nav dzīves. Lai arī dažkārt diena 
kā pievilta līgava raud, svarīgi vaicājumam 
Daudz laba vairs nebūs? atbildēt Daudz slik-
ta arī ne. Savukārt atskārsme mīļāks man lie-
tus, kas līņā / nevis bezžēlas cīņa apliecina 
dzelmainu ētisku šķautni dzejas tēla esamī-
bā, kurā padošanās nodevība ir neiespējama.    

Dzejā ir minēta arī zvaigznes un ugunskrus-
ta ietekme Latvijas pagātnē. Vēstures dzīpa-
ru un akotu skārums Imanta Auziņa dzimta-
jā Zalves pagastā asšķautnaini atskāršamas 
apjomīgajā, bet dzejnieka nepabeigtajā grā-
matā Mana mūža pasaule. Svarīgi atzīmēt, 
ka šeit izgaismojas 2. Pasaules kara Latvijas 

„neērtais” fakts – organizēta, nekomunistis-
ka pretestība vācu okupācijai. Temats ir no-
pietns, diemžēl dzejnieks to paguva tikai pie-
teikt, taču arī tas ir daudz.

Iespējams, var likties, ka dzejnieka pasta-
rā krājuma poētiskās reālijas disonē tehno-
loģiju laikmeta cilvēka domāšanai. Tomēr 
pret šādu redzējumu jāiebilst, jo cilvēks ne-
drīkst zaudēt pamatsatvarus. Var jau galē-
jībā sludināt mākslīgo intelektu – taču, kas 
notiks, ja tas neitralizēs savu radītāju? At-
raktīvajā verbālajā ekvilibristikā nereti zūd 
jūtas, nemaz nerunājot par emocionālās in-
teliģences aizmetņiem. Vai tāpēc būtu jāno-

liedz lirisms? Noteikti nē! Šo pārliecību stip-
rina grāmatā rodamais celsmīgi tīrskanīgais 
dzejolis Tur, kas apliecina labāko, ko varam 
šajā jomā sameklēt beidzamajos gados. Tas 
ir dzejnieka spēks, uz kuru pilnībā var attie-
cināt noslēguma vārsmas no Imanta Auziņa 
veltījuma dzejnieka Vitauta Ļūdēna atvadās: 
Jauns mūžs tev sācies – un tas nebūs īss.

Beidzamo Imanta Auziņa dzejas grāmatu 
kompozīcija bija asociatīvi atvērtāka nekā 
tas ir pastarajā krājumā. Tas rada nelielu vil-
šanos, tāpat kā ne visai veiksmīgais ilustratī-
vā materiāla izvietojums, kurā tikai zinātājs 
atpazīs dzejnieka mājas Zalvē. 

Virtuālās realitātes uzmāktajā estētikas de-
valvācijā, kad cīruļa dziesma tiek apzīmēta 
kā triviāla, stārķu spārnu šalkas un dzērvju 
klaigas kā banālas, Imantam Auziņam un 
viņa dzejas tēlam tās ir neapvēršamas un 
ilgtspējīgas vērtības. Tā ir klusuma atjēgsme, 
un tādēļ klusums nebūs mēmums. Paldies 
par to!

Andrejs Grāpis

     

Literatūrvēsturnieks Andrejs Grāpis ir 
monogrāfijas Augusts Dombrovskis. Mūžs 
un veikums (2006) autors. Sakārtojis un 
sarakstījis pēcvārdus atmiņu krājumam 
par Voldemāru Kalpiņu Stāja (2011), 
Elzas Ķezberes dzejas izlasei Gliemežvāks 
dzied (2011), Jāņa Medeņa dzejas 
kopojumam Dieva dārzs (2014), izlasēm 
Pērs un Solveiga (1996) un Bezrūpju 
kauss (2010), fotoalbumam Jānis Greste 
(2017). Izglītības vajadzībām sarakstījis 
grāmatas Pieci soļi. Literatūrteorija 
pamatskolām (1996) un Literatūrteorija 
vidusskolām (2001). 2008. gadā 
sarakstījis priekšvārdu latviešu 20. gs. 
dzejas antoloģijai, kas izdota Bulgārijā. 
Publicējas Latvijas presē.
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Agnese Rudzīte. Pietuvinu radu pārdzīvojumus laikā, kad viņu būvētās ģimenes un 
saimniecības bruka un sadega vēstures sārtā. Viņus sodīja par to, ka viņi bija cilvēki, kas 
strādāja, veidoja stipras ģimenes, skoloja bērnus. Viņu sods bija ilgs un nepamatots, tomēr 
viņi dzīvoja un ar to pierādīja – dzīve ir jāsvin. To es kā viņu pēcnācēja esmu sadzirdējusi. 
60×80 cm, akrils, audekls. 2018 (Skat. 35. lpp)



68

NEZVĒRI
Ņikita Petrovs. Bendes. Viņi izpildīja 
Staļina pavēles*. Rīga: AS Latvijas 
Mediji, 2017, 355 lpp. Tulkojusi Lāse 
Vilka. 

Pirms sākt vēstījumu par nesen apgāda „Lat-
vijas Mediji” izdoto Krievijas vēsturnieka un 
starptautiskā zinātniskā centra „Memoriāls” 
priekšsēdētāja Ņikitas Petrova grāmatu Ben-
des. Viņi izpildīja Staļina pavēles, ir mērķtie-
cīgi to iesākumam nedaudz citēt, lai recen-
zijas lasītājam būtu precīzs priekšstats, kāds 
laika posms un vēsturiskie notikumi nokļu-
vuši autora uzmanības centrā. Nenoliedza-
mi, informatīvs ir jau pats darba nosaukums, 
taču šis nelielais fragments, ko tūdaļ citēšu, 
varētu būt pat rezumējums visai Ņ. Petrova 
grāmatai.

„Vai jūs sitāt?” – „Jā, situ, sekojot Berijas pie-
mēram,” ar atbruņojošu vienkāršību 1953. 
gadā pratināšanā prokuratūrā atbildēja Mer-
kulovs un tūlīt paskaidroja: „Kādas pratinā-
šanas laikā Berija vairākas reizes iesita apcie-
tinātajam un turpmākajā pratināšanas gaitā 
piedāvāja man arī iesist apcietinātajam. Man 
tas bija pretīgi, jo es līdz tam pat bērnībā ne-
biju kāvies un kādam sitis, bet es neuzdroši-
nājos neklausīt, uzskatot, ja jau pats Berija 
sit, tad tas ir pareizi, un, baidoties, ka iegū-
šu mīkstčaulīga inteliģenta slavu, arī vairā-
kas reizes iesitu apcietinātajam pa seju” (82. 
lpp.). Jāpiebilst vien, ka šis Vsevolods Mer-
kulovs ir tas pats, kurš vadīja masu deportā-
cijas no Baltijas un Baltkrievijas.

Tātad grāmata ir vēstījums par Staļina laiku 
ar tam raksturīgajām represijām, neskaitā-
mu, it kā sistēmai nelojālu cilvēku apmelo-
šanām pārsvarā uz slimīga aizdomīguma pa-
mata vien, bez nekādiem pierādījumiem un 
tam sekojošajām slepkavībām (nošaušana 
bez apsūdzētā vainas pierādīšanas un tiesas 
sprieduma ir slepkavība). Tas ir laiks, kad no 
Baltijas valstīm uz Sibīriju tiek deportēti tūk-
stošiem nevainīgu cilvēku. Par ieradumu kļu-
vis „viegli apmierināt ekonomikas vajadzī-
bas uz ieslodzīto rēķina” (31. lpp.), respek-
tīvi, plaukst gulaga sistēma jeb „padomju 

ekonomikas stūrakmens” (228. lpp.). Šī ār-
prāta režisors bija Staļins, taču represiju ap-
jomi nekad nebūtu sasnieguši tādus apmē-
rus, ja vien viņam nebūtu bijis tik daudz at-
balstītāju un palīgu. Kā pirmais šai sarakstā 
minams Lavrentijs Berija, NKVD vadītājs no 
1938. gada, un viņa „komanda” jeb rokas-
puiši. Vienā vārdā – nezvēri. Darba pirmajā 
daļā lasāmi 19 apraksti par šiem indivīdiem 
un metodēm, kādā veidā tika rīkotas prati-
nāšanas un cilvēku iznīcināšana. Autors savā 
darbā pat vairākkārt atkārto, ka čeka regu-
lāri izmantojusi gangsteru metodes, par ko 
liecina konkrēti fakti: automašīnu avāriju in-
scenēšana, cilvēku nolaupīšana uz ielas gai-
šā dienas laikā, laboratorijas „X” darbība 
Maskavas centrā, kur veica eksperimentus ar 
apsūdzētajiem, ne tikai viņiem ievadot nāvē-
jošas injekcijas, bet arī izmantojot saindētas 
lodes un pat saindētus spilvenus. Grūti ap-
tvert, ka visi šie rokaspuiši akli un bez kaut 
mazākajiem sirdsapziņas pārmetumiem spē-
juši veikt šādus vadības uzdevumus – pār-
svarā slepkavības. Vai tādēļ, ka gandrīz ne-
vienam no viņiem nebija kaut cik pienācīgas 
izglītības? Tādā gadījumā jāsecina, ka anal-
fabētisms vai, izsakoties precīzāk, pusanal-
fabētisms ir sinonīms absolūti nemotivētam 
ļaunumam, cietsirdībai un sadismam. Taču 
vēl grūtāk ir aptvert to, ka šai nezvēru kom-

* Никита Петров. Палачи. Они выполняли заказы 
Сталина Pirmizdevums Maskavā: Novaja Gazeta, 2011 
(ISBN 5911470187). Angļu valodā tulkots vēl nerādās 
būt.
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pānijā piestrādājuši arī latvieši un pat vairā-
kas sievietes...

Kā zibens no skaidrām debesīm pienāk 1953. 
gada 5. marts – tirāna nāves diena ar pavi-
sam drīz sekojošām izmaiņām. Cits pēc cita 
notiek L. Berijas, kuru Ņ. Petrovs darbā no-
dēvējis par „padomju velnu”, un viņa centī-
gāko palīgu aresti. „Agrākos upurus nomai-
nīja tie, kuri paši kādreiz tiesāja un izrēķinā-
jās: Staļina pēcteči sāka sodīt bijušos Berijas 
un Abakumova rokaspuišus” (227. lpp.). At-
šķirībā no iepriekšējo varoņu darba stila, šo-
reiz tiek noformētas īstas, nevis falsificētas 
apsūdzības, iztaujāti īsti liecinieki un visbei-
dzot organizēti atbilstoši tiesas procesi. Ne-
zvēri ir nesaprašanā – kā tad tā, ko sliktu viņi 
ir paveikuši... Daudzi saņem augstāko soda 
mēru, daudzi – ilgus gadus cietumā. Ir arī 
veiksminieki, kurus atmaksas brīdis neskar 
un kuri savu dzīvi var turpināt, it kā nekas 
nebūtu bijis.

Darba lasīšanas laikā vairākkārt jaušams, ka 
tajā atspoguļotie notikumi, ko no mūsdie-
nu skatupunkta precīzāk būtu dēvēt par pēt-
nieku atklājumiem pēc daudziem klusēša-
nas gadiem, dziļi satriekuši arī pašu autoru. 
Kā citādi, ja ne par centieniem psiholoģiski 
norobežoties, var uztvert viņa ironiskās vai 
pat sarkastiskās piezīmes? Piemēram: „Sist 
rakstnieku (Valsts prēmijas laureātu Vladi-
miru Solovjovu, kurš it kā rakstījis proame-
rikāniskus dzejoļus – L.G.) vārtrūmē – tas ir 
ļoti piemērots darbs ģenerālim” (200. lpp.) 
vai „[..] 1940. gada 26. aprīlī piešķīra meda-
ļu „Par drosmi”. Vai tad tā nav drosme – pie-
kaut spītīgus apcietinātos?” (211. lpp.). Jā-
atzīst: dažkārt pārņem mazliet baisa priekš-
nojauta, ka šis pats sarkasms visciešākajā 
mērā attiecināms arī uz notiekošo mūsdienu 
Krievijā, par ko Ņ. Petrovs izsakās tieši tādā 
pašā manierē, ar rūgtas ironijas piedevu: 

„Tagad modē ir rakstīt par Staļina laika vīru 
īpašo kalpošanu valstij” (16. lpp.) un „Tagad 
gulaga darbiniekus visur slavina. Mūsu val-
stī vairs neatšķir labu no ļauna. Tas arī ir pa-
domju totalitārā laikmeta mantojums. Cik 
labi ir dzīvot pilsētās, kur ir tādi goda pilso-
ņi kā Maļcevs, vai arī, piemēram, Zaveņagi-
na ielā! It kā laiks ritētu atpakaļ. It kā cilvēki 
nebūtu izgājuši pa nometnes vārtiem” (236. 
lpp.).

Ņemot vērā, ka šis izdevums ir tulkojums, 
pāris vārdos arī par tulkotājas darbu. Valoda 
ir raita un labskanīga, līdz ar to, kā arī, pro-

tams, spriegā sižeta dēļ, darbu var izlasīt pā-
ris vakaros. Daži stila negludumi tulkotājai 
gan gadījušies, piemēram: „nomācījās divus 
gadus” (48. lpp.), „Skobļina asiņu apvieno-
tie biedri” (194. lpp.), kā arī saistībā ar sie-
vietēm nav konsekventa dzimtes lietojuma 
attiecībā uz viņu ieņemamo amatu „opera-
tīvais pilnvarotais” (207. lpp. profesijas no-
saukums lietots vīriešu dzimtē, bet 217. lpp. 

– sieviešu dzimtē). 

Izdevumu papildina Dr. hist. Ilzes Jermacā-
nes priekšvārds, kas rakstīts speciāli latvie-
šu izdevumam, kā arī padomju velna un ne-
zvēru slepenā sarakste, galvenokārt saistībā 
ar „Ārstu lietu”, kas norisa īsi pirms Staļina 
nāves. Darba noslēgumā iekļauts N. Petrova 
izmantotās literatūras saraksts un personu 
rādītājs. Turklāt autors piedāvājis arī izdevī-
bu visus aprakstītos nezvērus skatīt vaigā, jo 
grāmatā iekļautas viņu fotogrāfijas. 

Lāsma Gaitniece
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DAŽOS VĀRDOS
V E Ļ U   C E Ļ Ā

Mūžībā devusies Latgales dzejniece 
un  literatūras pētniece Paulīne Zalāne 
Vallena, dz. 1931.17.IV Stirnienes pagastā, 
mirusi 2018.30.VII Ogrē. Studējusi valodas, 
antropoloģiju un vēsturi Minesotas 
Universitātē, maģistra disertācija: „Dainu 
pēdas somu Kalevalā” (Akadēmiskā Dzīve, 
1991 / 33). Redaktore Jauno autoru nodaļai 
žurnālā Treji vārti. Dzejoļu krājums Cilvēka 
ceļš. Latgales kultūras centra izdevniecība 
(Rēzekne: 1999) un Dzīvniekiem ir dvēsele 
(2018). Apceres par P. Miglinīku, Franci 
Trasūnu, A. Rupaini periodikā. Lasījusi 
lekcijas ārzemju literatūras un garīgo kursu 
jomā Rēzeknes augstskolā, par latgaļu 
literatūru raidstacijai Brīvā Latvija (1983-
87). Aktīva Kolorado Latvijas Tautas frontes 
atbalsta grupā. Pēdējos dzīves gados 
savā Ogres mājā vadījusi valodas/kultūras 
semināru. (M.M.)

A T Z I N Ī B A S

Muzeja 25. jubilejas sarīkojumā Latvijas 
Okupācijas muzeja biedrības valdes 
priekšsēdis Valters Nollendorfs saņēmis 
no Latvijas Republikas Ministru prezidenta 
Māra Kučinska Pateicības rakstu par 
ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, vadot 
Okupācijas muzeja biedrību, veicinot 
Latvijas un starptautiskās sabiedrības 
izpratni par sarežģītajiem latviešu tautas un 
valsts vēstures procesiem. (J.Š.)

Jāņa Baltvilka balvu rakstniecībā saņem 
Lauris Gundars par stāstu Sveiks, Vali!; 
bērnu un jauniešu grāmatu mākslā – Gita 
Treice par oriģinālilustrācijām grāmatām 
Brūveri brūvē un Latviešu brīnumu pasakas, 
kas jau iznākusi vairākās valodās. Baltvilka 
balvas starptautiskā laureāte šogad ir 
igauņu rakstniece Tīa Selli (Tiia Selli) 
par stāstu Mia ir priecīga (tulk. Maima 
Grīnberga). (V.G.)

Dzintara Soduma balva literatūrā šogad 
piešķirta tulkotājai Silvijai Bricei par 
Gintera Grasa pēdējās grāmatas Par 
beidzamību (Zvaigzne ABC) (Vonne 
Endlichkait) pārtulkošanu (proza un 

dzeja) un prozas debitantam Mārtiņam 
Zvīdriņam par grāmatu #Fudzi 161 km. 
(autorizdevums, 2015) – par 161 km 
skrējienu apkārt augstākajai virsotnei 
Japānā, Fudzi vulkānam – „brāļa 
piemiņai veltīts autobiogrāfisks darbs". 
< http://literatura.lv/autors/Martins-
Zvidrins/1120568> (V.G.)

G R Ā M A T A S  
(V.G.)

LATVIEŠI CITVALODĀS

Kristīnes Ulbergas divkārt godalgotais 
romāns Zaļā Vārna izdots atkārtoti, un tā 
tulkojums The Green Crow jau sasniedzis 
lasītājus Lielbritānijā un ASV (tulk. Žanete 
Vevere Pasqualini).

Iznācis ilgi gaidītais un nozīmīgais 
akadēmisko rakstu krājums Latvija un 
latvieši angļu un krievu valodā pateicoties 
kuram ārzemju lasītājam būs iespēja 
objektīvi iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un 
iedzīvotājus. Rakstu autori ir 49 Latvijas 

Paulīne Zalāne
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vadošie zinātnieki humanitāro un sociālo 
zinātņu jomās.

Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un 
biedrība Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras 
centrs) izdevusi bilingvālu (lībiešu un angļu 
valodā) mūsdienu lībiešu dzejas krājumu 
Trillium, kura  autori ir Baiba Damberga, 
Valts Ernštreits un Ķempju Kārlis un kuru 
angļu valodā iedzīvinājuši Uldis Balodis un 
Ryan Van Winkle.

DZEJA

Noras Ikstenas sakopojumā iznākusi 
Mordāvijas lēģeros septiņus gadus 
pavadījušā un čekas vajātā, jau 1981. 
gadā mūžībā aizgājušā brīvības cīnītāja 
Voldemāra Zariņa dzejas izlase Jāizdomā 
brīvība, kas bija iespējams tikai, pateicoties 
viņa lēģera biedram Bruno Javoišam, kurš 
lielāko daļu no dzejoļiem zināja no galvas 
un no ieslodzījuma vietas iznesa klades ar 
viņa dzejoļiem.

Simts latviešu dzejnieki dzejas izdevumā 
100 dzejoļi Latvijai raksta par piederību 
Latvijas valstij, pauž dziļu godbijību 
pret latviešu valodu, tās dialektiem, 
apliecinot, ka valoda ir mūsu identitātes 
pamats. Krājums sakārtots, izvēloties 
katrā gadā, sākot no 1918. gada līdz 
2017. gadam, kāda latviešu dzejnieka 
dzejoli, kas publicēts atbilstošajā gadā 
izdotā dzejoļu krājumā. Problemātiska 
bija dzejoļu atlase 20. gs. 40.-50. gados, 
jo krājumā nav iekļauti padomju Latviju 
slavinoši dzejoļi, tāpēc, atspoguļojot 1945., 
1951., 1954. gadu, izmantoti trīs dzejoļu 
pirmpublicējumi periodikā.

Apgādā „Mansards” iznācis Liepājas 
dzejnieces un arhitektes Guntas Šnipkes 
trešais dzejas krājums Ceļi. Grāmatas 
anotācijā tās redaktore Inese Zandere 
to vērtē: „Ceļi ir spilgti vizuāla, blīva un 
emocionāli saspringta dzeja … [autore] 
ir šobrīd latviešu literatūrā, šķiet, vienīgā 
dzejniece starp arhitektiem un vienīgā 
arhitekte starp dzejniekiem.”

Krājuma redaktors Guntars Godiņš 
Madaras Gruntmanes otru dzejoļu 
krājumu Dzērājmeitiņa raksturo „kā dialogu 
starp iedomāto un reālo „es“, zemapziņas 
instinktīvo apjausmu un realitātes 
tiešamību“.

Noslēdzot jau aizsaulē aizgājušā dzejnieka 
Pētera Brūvera 60. jubilejas gadu, izdota 
Pētera Brūvera un viņa divu meitu – 
dvīņumāsu Indras Brūveres un Zanes 
Brūveres bērniem domāta dzejoļu grāmata 
Brūveri brūvē.

PROZA

Dzejnieka, rakstnieka un dziesminieka 
Andra Akmentiņa (īstajā vārdā Andris 
Grīnbergs) debija romānu žanrā Skolotāji ir 
noslēdzošais darbs sērijā „Mēs, Latvija, XX 
gadsimts” un parāda lauku skolotāju dzīvi 
pag. gs. 50. gadu beigās, 60. gadu sākumā. 

Daces Judinas tetraloģijas Latvijas 
simtgades romāni noslēdzošā daļa Uzraksti 
man... vakar runā par slēpto un atklāto 
emocionālo, psiholoģisko un fizisko 
vardarbību pašu vidū – mājās, ģimenēs, 
kaimiņos... diendienā, gadiem un gadu 
desmitiem; par sabiedrības un līdzcilvēku 
vienaldzību.

Liepājnieks Ēriks Kūlis sadarbībā ar 
Arnoldu Bērzu sarakstījuši grāmatu – 
dokumentālu stāstu Jūras dēli, kas veltīta 
Krišjāņa Valdemāra piemiņai.

Savukārt grāmatā Piecas sievietes savos 
gadalaikos Ēriks Kūlis apraksta „piecas 
ikdienišķas sievietes viņu dzīves gadalaikos, 
lai arī kādi tie bijuši un vēl būs vējainajā 
krastā“.

Rīgas Centrālajā bibliotēkā vienlaikus notika 
trīs detektīvromānu atvēršana – Ingunas 
Dimantes Nāve krauļu ciemā, Aijas 
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Mikeles (bij. Zuja) Kritušais eņģelis un 
Janas Veinbergas Svešais draugs.

Haralds Matulis debitē prozā ar grāmatu 
Vidusšķiras problēmas, tās piecās nodaļās 
pēc sirds izspēlējoties ar iedomātiem, kā arī 
dzīvē novērotiem vidusšķiras pārstāvjiem no 
dažādiem laikiem un vietām.

Grāmatā  Pasaules spiegi Jānis Arvīds 
Plaudis izsekojis slavenu spiegu gaitām 
vēstures griezumā, atzīstot, ka „tas ir viens 
no bīstamākajiem nodarbošanās veidiem, 
kurā izlūkošanas aģenti riskē līdz nāvei ik uz 
soļa“.

Maijas Libertes romāns Kaimiņiene 
(autorizdevums, 2018, izdevniecībā „Sava 
Grāmata”). Autore to veltī „tiem, kuri mīl 
un tic patiesai mīlestībai,” un tā ierindojās 
starp 10 visvairāk pirktajām grāmatām Jāņa 
Rozes grāmatnīcā.

Miermīļa Steigas romāns Cik maksā 
sieviete stāsta par meiteņu un jaunu 
sieviešu nolaupīšanu un pārdošanu seksuālā 
verdzībā.

Jaunākais Ingunas Baueres romāns Palieku 
tev uzticams. Juris Neikens ir vēstījums 
par vienu no izcilākajiem mūsu tautas 
dižgariem.

Tiešums, patiesums, nestandarta spriedumi 
un atziņas raksturo grāmatu Saule. Mārtiņš. 
Daugava, kurā sakopotas pazīstamā 
komponista Mārtiņa Brauna domas par 
dzīvi un mūziku. Sarunas ar komponistu 
teju gada garumā pierakstījis publicists 
Otto Ozols, bet materiālu sakārtojusi 
redaktore Gundega Blumberga.

Andras Manfeldes grāmatā – stāstu 
krājumā Mājās pārnāca basa sakopoti 18 
dažādi stāsti par latviešu piedzīvoto Sibīrijā, 
kurus viņa ir uzklausījusi, tiekoties ar 2011. 

gadā iznākušā poētiskā Sibīrijas atmiņu 
tēlojuma Zemnīcas bērni lasītājiem.

Izsūtīto ģimenē Krasnojarskas novadā 
dzimušais Artūrs Snips grāmatā Notvertais 
laiks rakstījis „par cilvēkiem, ko uzskatu par 
savējiem. Hatangas izsūtījuma cilvēki un 
Taimiras pētnieks un ģeologs Mirušo zemē 
Birangā, izdzīvojušie Kolimas verdzības 
zelta raktuvēs un urāna lāpstošanā 
Igaunijas Silamejā. (..) Karalaikus un krievu 
laikus pārdzīvojušie un sagaidījuši brīvu 
Latviju“.

Okupācijas muzejā notika Melānijas 
Vanagas romānu cikla Dvēseļu pulcēšana 
trīs jaunāko izdevumu atvēršana: 
Dziesmu vara – par slaveno studentu kori 

„Dziesmuvara” un tā diriģentu Ādolfu Ābeli, 
Iedzīvotāju pasaka, kas ir „piemiņas svecīte 
saviem pašiem tuvākajiem“, un Saules gadi 
un dzisums, kas ir pēdējā grāmata, ko 92 
gadu vecumā paguva uzrakstīt Melānija 
Vanaga.

Ar vērotājas, filozofes un stāstnieces Māras 
Rikmanes dienasgrāmatas Mārdadzis 
palīdzību var ieskatīties mākslinieces 
dvēselē, viņas dzīves spilgtākajos un 
traģiskajos brīžos. Dienasgrāmatas stāstos 
dzīvojas Egils Plaudis, Knuts Skujenieks, 
Biruta Delle, Lolita Zikmane, Vidvuds Eglītis, 
Valdis Bisenieks, Lauma Reinholde, Biruta 
Baumane, Eižens Finks, bohēmas pārņemtie 
no bāra „Skapis“, spoži personāži no 
galerijas „M6” Mārstaļu ielā un daudzi citi.

Žurnālists Kaspars Zaviļeiskis izdevis 
autobiogrāfisku garstāstu ParaPops jeb 
rozā brilles Siguldā par deviņdesmitajiem 
gadiem un radiostaciju gleznainā Latvijas 
mazpilsētā.

Klajā nācis ceturtais zinātnisko rakstu 
krājums sērijā „Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja raksti“, kurā publicēti 2016. gada 
septembrī notikušās konferences referāti, 
kā arī pētījumi, kas tapuši LNVM projekta 
Ceļā uz latviešu tautu ietvaros. Ar šo 
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izdevumu noslēdzas vairāk nekā pirms 20 
gadiem aizsāktais pētniecības un izstāžu 
cikls „Latviešu saknes”, kas bija veltīts 
latviešu etniskās vēstures izpētei.

Matemātiķa un politiķa, bijušā Latvijas 
Valsts īpašuma ministra un finanšu ministra 
Edmunda Krastiņa vēsturisko apceri 
Latvijas rūpniecība 19.-21. gs. vēstures 
doktors Aivars Stranga vērtē kā „aizraujošu 
darbu, kura lappusēs mēs sastopam ne tikai 
tehniku, ierīces, korpusus un fabrikas, bet 
arī interesantus un spējīgus cilvēkus”.

Godinot un sveicot valodnieku Jāni 
Valdmani jubilejā, izdots veltījumkrājums 
Dzīves lingvistika, kas ir arī ieskats 
nozīmīgos pētījumu virzienos latviešu 
valodniecībā, un tā veidošanā piedalījušies 
dažādu valodniecības nozaru pārstāvji 

– Laimute Balode, Marta Balode, Pauls 
Balodis, Māris Baltiņš, Ina Druviete, Valts 
Ernštreits, Ieva Fībiga, Zaiga Ikere, Ilga 
Jansone, Andra Kalnača, Indra Karapetjana, 
Gunta Kļava, Regīna Kvašīte, Ilze Lokmane, 
Dace Markus, Uldis Ozoliņš, Solvita Pošeiko, 
Gunta Roziņa, Ilze Rūmniece, Jānis Sīlis, 
Dace Strelēvica-Ošiņa, Gerhards Štikels, 
Andrejs Veisbergs, Anna Vulāne un Evelīna 
Zilgalve. 

TULKOJUMI

Pirms pāris gadiem angļu valodā iznāca 
Marijas Plataces Fačsas Fainas (Marija 
Platace Futchs Fine) grāmata Wide 
Eyes – aizkustinošs stāsta par to, kā kara 
bārene pēc  17 gadiem atklāj savas latviešu 
saknes. Tagad grāmata Platās acis iznākusi 
arī latviešu valodā, Zigurda Skābarža 
tulkojumā.

T Ē L O T Ā J M Ā K S L A 
(L.T.)

Fonda „Mākslai vajag telpu” Vasaras mājā 
(Rīgā, Kalnciema ielā 36/38) vasarā notika 
starpdisciplinārs mūzikas un vizuālās 
mākslas projekts „Skaņai vajag mākslu“. 
Atzīti latviešu mūziķi, komponisti, izvēloties 
mākslas darbus no kolekcionāra Zuzāna 
mākslas kolekcijas, transformēja tos jaunā 
muzikālās valodas formā. Šī mijiedarbība 
starp mūziķiem un mākslas darbiem iezīmē 
ne vien mūzikas nesaraujamās saites ar 
vizuālo mākslu, abu mākslas disciplīnu 
spējai līdzpastāvēt un papildināt vienai otru, 
bet tā parāda arī dažādās attiecības, kas 
veidojas starp skatītāju un mākslas darbu. 
Projektā piedalījās grupa „Instrumenti” ar 
muzikālo ainavu par Džemmas Skulmes 
darbu „Putnubiedēklis” Marijas Ulmanes 
scenogrāfijā, grupa „Mumiy Troll” ar 
muzikālo interpretāciju Bruno Vasiļevska 

Artūra Analta interaktīvā instalācija „Matter to Matter“
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darbam „Klusā daba – saules stars” Krišjāņa 
Elvika scenogrāfijā, Imants Kalniņš ar 
kompozīciju Māra Ārgaļa darbam „Bez 
nosaukuma” GolfClayderman scenogrāfijā, 
Intars Busulis ar muzikālo interpretāciju 
Dainas Riņķes darbam „Mūsu māja” 
Madaras Kvēpas scenogrāfijā, Vestards 
Šimkus ar kompozīciju Rūdolfa Piņņa 
darbam „Dārgakmeņi” Jāņa Kraukļa 
redzējumā. Izstāžu cikla mākslinieciskais 
vadītājs ir Kristaps Brekte. 

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā vienam 
no Austrālijas vadošajiem māksliniekiem, 
Imantam Tilleram skatāma personālizstāde 

„Ceļojums uz nekurieni” (2018.07.VII - 
30.IX, LNMM). Dzimis 1950. gadā Sidnejā, 
latviešu ģimenē, Imants Tillers izstudē 
arhitektūru, bet jau studiju laikā aizraujas 
ar laikmetīgās mākslas procesiem.  Viņš 
tiek saukts par „domāt provocējošu 
mākslinieku”, un viņa jaunradi uzskata 
par postmodernisma kvintesenci. Tillera 
māksla ir intelektuāla, tā ietver atsauces 
uz pasaules kultūru, Rietumu mākslas 
vēsturi, 20. gadsimta Eiropas literatūru un 
filozofiju, Austrālijas iedzimto iedzīvotāju 
kultūru. Meistars izvēlas tematus, kas rosina 
jēgpilnas diskusijas. Izstāde ir viens no 
vērienīgākajiem šā gada mākslas projektiem 
LNMM. Pateicoties Latvijas simtgades 
programmas atbalstam uz Latviju tika 
atvesti vairāk nekā 60 mākslinieka darbi. 

Klinklāva galerijā (21.VII - 12.VIII, Garezers, 
MI) bija apskatāma mākslinieces Sašas 
Ķinēnas Sasha Kinens izstāde. Apguvusi 
akadēmisko glezniecību Viskonsīnā un 
Mičiganā. Gleznotāja rada savu teātra 
pasauli ar visiem tās atribūtiem, skatuvi, 
tērpiem, parūkām, maskām. Teatrālie 
žesti, ciešanās pieliektās galvas, tālumā 
aizklīdušie skatieni atklāti parāda 
mākslinieces aizraušanos ar prerafaelītu un 
romantisma virzieniem glezniecībā. Viņa 
šajā 19. gadsimta mākslas pasaulē ieauž 
savu 21. gadsimta izpratni un sajūtas. 

Kopš 2003. gada katru septembri 
Londonā norisinās plašs starptautisks 
dizaina festivāls, kas ir vērsts uz drosmīgu, 
novatorisku dizaina ideju akcentēšanu. 
Šā gada festivāls norisinās no 04.IX.-23.
IX., un tā vadošā tēma ir „Emocionālie 
stāvokļi” Emotional States. Latviju pārstāvēs 
dizainers, mākslinieks Artūrs Analts ar 
interaktīvu instalāciju „Matter to Matter“, 
kuras pamatā izmantoti dabīgi materiāli 

– koks, ūdens, un tajā atspoguļota dabas 
loma Latvijas kultūrā un ikdienā. Vizuāli 
vienkāršā stikla pamatne, kuras pamatā 
ir kompleksi sarežģīts un tehnoloģiski 
eksperimentāls risinājums pārtop par 
interaktīvu platformu komunikācijai, kas 
rekonstruē visiem zināmu fizisku parādību 

– kondensāciju. Izstādes apmeklētāji tiek 
aicināti uz stikla virsmas atstāt pašiem 
savu vēstījumu, gluži kā bērnībā, kad 

Kadrs no filmas Baltu ciltis. Pēdējie Eiropas pagāni



75

tika zīmēts uz norasojuša loga. Projekta 
vadītāja Inese Baranovska atzīmē, ka 
Latvijas „dalībai Londonas Dizaina biennālē 
ir mērķis popularizēt Latviju, uzsverot mūsu 
spēju uz dizainu paskatīties no laikmetīgas 
perspektīvas, domājot par tā nākotni, 
atbildību un iejūtību, par dizainu, kas 
kalpotu cilvēkam“.

KINO (V.G., J.Š.)

Šī gada Kannu (Cannes) filmu festivālā 
iekļauta 1967. gadā Latvijā uzņemtā 
mākslas filma Četri balti krekli, atklāšanā 
klāt esot 96 gadus vecajam režisoram 
Rolandam Kalniņam un 80 gadus vecajam 
operatoram Mikam Zvirbulim. Sižeta 
pamatā Gunāra Priedes luga Trīspadsmitā 
par nemierīgiem muzikāliem jauniešiem, 
un tā satur Imanta Kalniņa mūziku un 
dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem. Lomās 
Uldis Pūcītis, Dina Kuple, Līga Liepiņa, 
Arnolds Liniņs, Pauls Butkevičs. Padomju 
cenzūra lika nomainīt nosaukumu uz 
Elpojiet dziļi, bet filmu tomēr „nolika 
plauktā”. Pirmizrāde notika tikai 1986. 
gadā.

Režisoru Laura un Raita Ābeļu vēsturiskā 
piedzīvojumu filma Baltu ciltis atspoguļo 
13. gadsimta nežēlīgos centienus pievērst 
kristietībai tagadējo Latvijas teritoriju 
apdzīvojošos pagānus. Kinolentē iekļauti 
stāsti par 11 baltu un somugru ciltīm, no 
kurām katrai uz ekrāna atvēlētas aptuveni 
septiņas minūtes. Filmas radošā komanda 
centusies konsultēties ar vēsturniekiem 
un muzejiem, lai pēc iespējas precīzāk 
atspoguļotu 13. gadsimta Latvijas teritoriju 
un tās iedzīvotājus.

K U L T Ū R A S   N O T I K U M I
             
Latviešu mūziķe un aktrise Laila Saliņa un 
aktieris Gundars Silakaktiņš šī gada maijā 
pacienāja skatītājus ar lielisku „Elles 
ķēķis. Ņujorka-Latvija” muzikālu stāstu par 
radošo Ņujorkas dzejnieku/mākslinieku 
grupu, kas pag. gadsimta 50. un 60. gados 
šīs lielpilsētas ostas rajonā ar saviem 
darbiem izveidoja eksperimentālu radošās 
gaisotnes vidi. Uzvedumā Lailas tēva, 
dzejnieka Gunara Saliņa dzeja, dziesmas; 

ar mātes Jautrītes atmiņu rakstiem, ar 
Lalitas Muižnieces, Linarda Tauna u.c. 
dzejnieku vārdiem, video materiāliem,  ar 
atspulgiem no Zigurda Vīdzirkstes Melno 
sauļu gleznām, kas staroja Greničas 
pagraba studijā. Uzvedums plašā lokā 
pārstaigājis Rīgu, Limbažus, Saldu, Dobeli, 
Liepāju, Ungurmuižu un atgriezies Latvijas 
nacionālajā muzejā. (M.M.)

D A Ž Ā D I

Ērika Ešenvalda skaņdarbu korim un 
metalafoniem „A Shadow”, ar amerikāņu 
dzejnieka Henry Wadsworth Longfellow 
vārdiem, pirmatskaņoja „BBC Proms” 
Jauniešu koris diriģenta Simon Halsey 
vadībā, šī gada 21. jūlijā Londonas 
Karaliskajā Alberta zālē festivālā „BBC 
Proms”.  Par Ešenvalda jaundarbu mūzikas 
kritiķis Richard Morrison The Times rakstīja:  

„Briljanti nodziedāts zem Halsija vadības, 
darbs uzreiz atstāja spēcīgu iespaidu.” 
(D.A.)

Jaunās Gaitas bijušais redaktors filologs 
Valters Nollendorfs iesūtījis žurnālam 
Ir lasītāja vēstuli, protestējot pret vārdu 

„kolektīvs”, kas kopš padomju laikiem – pat 
dziesmu un deju svētku pārraidēs – tiek 
nepareizi lietots kā lietvārds vārda „kopa” 
vietā: „Lietvārdam „kolektīvs” jāpiešķir 
ne tikai gada, bet visa laikmeta nevārda 
nosaukums.” <https://irir.lv/2018/07/04/
lasitajs-jauta-kolektivs-vai-kopa> (J.Š.)

Laila Saliņa
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LABVĒĻI Vendīgs auga ozoliņš
Vendīgā kalniņā:
Vara saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
                 LD 34 066, 12

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
Astrīda Ramrath
Velta Reimanis
Jānis M. Riek stiņš
Jānis Rogainis
Helmi Rožankovska
Gerda Roze
Astra un Andris Rozes
Juta Savage
Alfreds R. Semeiks
Aina Siksna
Maija un Juris Šleseri
Ojārs un Zinta Sovers
Ilona un Raimonds Staprāni
Irīna un Dailons Štauvers
Rasma Stelps-Kiršteins
Zenta Stengels
Ruta Straumanis
Maksims Strunskis
Eleonora Šturma
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)
ANONĪMI – 2

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
L I T E R A T U R E

Four poets share their recent work: Inese 
Zandere, Māris Krautmanis, Dagnija 
Dreika, and Ingrida Tārauda. Juris 
Zvirgzdiņš, Lienīte Medne-Spāre and 
Guna Roze share short stories. 

Paolo Pantaleo, whose publishing house 
“Damocle” in Venice has produced many 
Italian translations of Latvian literature, 
explains in an essay addressed to his son 
why he must learn the Latvian language.

V I S U A L   A R T   

Dace Lamberga describes an exhibition of 
Baltic art, “Âmes Sauvages”, at the Orsay 
Museum in Paris last summer. She also 
describes an exhibition of tapestries by 
Egils Rozenbergs at the Latvian National 
Museum of Art, where Lamberga is a 
curator. 

Art editor Linda Treija introduces Agnese 
Rudzīte, a painter whose work will be on 
display at Liepāja Museum in Latvia this fall. 
Many examples of the art of Rozenbergs 
and Rudzīte appear throughout this issue.

The cover art is from a painting by Vasara 
Rauda (9 years young) of Riga Castle on 
the bank of the Daugava River.

M U S I C

In an interview with her colleague, 
composer Anna Veismane, music editor, 
Dace Aperāne discusses the choral ballade 
Gaismas pils (Castle of Light). It gave voice 
to the Latvian national awakening when 
Jāzeps Vītols composed it to the words of 
the poet Auseklis in 1899 and continues to 
do so to the present day, as we celebrate 
the 100th anniversary of the birth of the 
Latvian nation-state.

A C T U A L I T I E S 

Ojārs Spārītis, president of the Latvian 
Academy of Sciences, introduces a 
manifesto from the 4th World Congress of 
Latvian Scientists as “not a call to arms, but 
a cry of desperation” against politicians 

who fail to support scientific research and 
education. Publicist and commentator Otto 
Ozols warns voters not to succumb to 
negativism and populism, and urges taking 
a broad view of national issues in the 
parliamentary elections on October 6. 

H I S T O R Y

Juris Šlesers introduces recently discovered 
fragments of an apparently unfinished 
historical novel about the Russian-Livonian 
wars in the 16th century. The author, Valdis 
Zeps (1932-1996), professor of linguistics 
at the University of Wisconsin, was 
influential among counter-culture Latvians 
during the '60's . 

Lāsma Gaitniece tells the life story of 
Elizabete Jakovļeva (1892-1955), a 
professor of forensic medicine at the 
University of Latvia.

B O O K S

Bārbala Simsone reviews Poseidona galva 
(The Head of Poseidon), a novel by Egils 
Venters. Included are some pages of 
Venter’s prose intended for his next novel, 
titled Tenebre.

Juris Šlesers reviews Māra Celle’s memoir, 
Mežaparka meitene uzaug Amerikā (The 
Girl from Mežaparks grows up in America).

Kristīne Ilziņa reviews a collection of poetry 
by Liāna Langa, Velēnu kleita (Dress of Sod).

Andrejs Grāpis reviews a collection of 
poetry by Imants Auziņš (1937-2013), 
Klusums nav mēmums (Silence is not 
Muteness).

Lāsma Gaitniece reviews a Latvian 
translation of Nikita Petrov’s Bendes, Viņi 
izpildīja Staļina pavēles (Никита Петров. 
Палачи. Они выполняли заказы Сталина) 
(Executioners. They implemented Stalin's 
orders). Not available in English.

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

News shorts include In memoriam, awards, 
recent publications, cultural events, and 
miscellaneous.


