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Nora Ikstena

PAGĀNU KRŪZE

– Arkaša, padod to maisu, – sauc vectēvs Do-
rofejs, ar lāpstu rokā nolīcis pār kapu. 

– Krustu nevarēsim pārstiept, pārāk smags, – 
viņš runā pie sevis. 

Arkaša stāv kā iemiets, bailēs ieplestām acīm, 
un grib aizspiest ausis. Tā skaņa – vectēva 
Dorofeja lāpsta skrapst gar kauliem, kas ap-
lipuši ar zemi. 

– Arkaša, vai tu kurls, padod to maisu!

Arkaša ņem maisu un pa gabalu nosviež pie 
vectēva kājām. Dorofejs atliec muguru un ar 
aizvainojumu uzlūko Arkašu.

– Arkaša, Arkaša, tā taču tava vecmāte Fjok-
la. Tik jauna nomira. Negribu, lai viņas kauli-
ņi zem ūdens dus. Negribu, Arkaša, negribu.

Vectēvs Dorofejs atsēstas pie kaulu kaudzes 
un notrauš asaru. Arkašam tik žēl. Viņš apsē-
žas turpat cieši blakus un apkampj vectēvu. 

Un tad it kā no nekurienes brāžas ūdens. Un 
aizskalo visu – izrakto kapu, dzelzs krustu, 
kaulu kaudzi, vectēvu Dorofeju un Arkašu.

Arkādijs Jermolajevs pamostas savā gultā 
nosvīdis. Vasarās vienmēr, vismaz vienu rei-
zi, viņu šis sapnis piemeklē. Un pēc šīs sapņa 
viņam jau ir ierasts rituāls: viņš ņem vectēva 
Dorofeja ļestovku – lūgšanu krellīti – un kāpj 
kalnā. Ne jau lūgties, Dievam viņš netic, bet 
tāpat vien pasēdēt un paraudzīties uz sādžu. 
Ka tas nav sapnis, bet īstenība. Saulīte aust, 
Dvina klusi plūst, viņam tā ir Dvina, nekāda 
Daugava, kaimiņa, vecā Gavrilas, gailis ie-
dziedas. Gaiss smaržo pēc ražas un pēc va-
kar kurinātās baņas1. 

Arkādijs domā par vectēvu Dorofeju. Būs 
jau laikam trīsdesmit gadi pagājuši kopš tās 
kapa rakšanas. Ļaudis sabaidīja, ka uz Dvi-
nas cels jaunu elektrostaciju un te viss būs 
zem ūdens – mājas, kapi, kalns. Visi steidza 
savējos izrakt, vēl pirms nāca tas briesmīgais 
ekskavators, kas kaulus un zemi sameta vie-
nā čupā, un, kā runāja, kaut kur apglabāja 
kopējā kapā. Dorofejs savas Fjoklas kauli-
1 Baņa (krievu val.) – pirts.

ņus apbedīja tur tālāk, pie Panteļišķiem, tu-
vāk lūgšanu namam. Ļoti ticīgs bija. Staroo-
brjaģecs2. Stāstīja vakaros Arkašam par mo-
cekli Avakumu, kurš cīnījās pret Nikonu. Ar-
kaša jautāja – par ko tad viņi cīnījās? 

Par to, ka Nikons aizliedza klanīties līdz ze-
mei un divpirkstu krusta zīmi aizstāja ar trīs-
pirkstu krusta zīmi.

Uh, kā tās raudenes smaržo, viss kalns apau-
dzis. Arkādijs nosmaida par savām atmiņām. 
Un par vectēva pasakām. Kāds tur Dievs. Viss 
paša rokām sasniegts un izdarīts. Vēl pirms 
nāca tie jaunie nacionālistu laiki, pilsētā Tres-
tā bija labs darbs un dzīve arī bija laba. Varē-
ja te atjaunot vectēva māju. Tagad visu pats 
var saaudzēt, tad ziemu kaut kā var izvilkt. 

Arkaša, tu te piedzimi, te ir tava roģina3 
– Arkādijs atceras Dorofeja vārdus, kurus 
viņš mēdza atkārtot katru dienu. Un vectē-
va stāstu, kā viņa dēls, Arkašas tēvs, ar savu 
jauno sieviņu vasarā pie Dorofeja gosķiļi4, kā 
pēkšņi sākušās dzemdības, un kur tad te no-
malē, Dvinas krastā, tik ātri ārstu dabūt, un 
2 Staroobrjaģecs (krievu val.) – vecticībnieks.
3 Roģina (krievu val.) – dzimtene.
4 Gosķiļi (krievu val.) – ciemojās.

Nora Ikstena ir vairāk nekā 20 grāmatu autore. 
Viņas romāns Mātes piens izdots 20 valstīs. 
Patlaban strādā pie sava nākamā darba ar 
nosaukumu Ūdens Mirdzēšana.
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kā vecā Agripina tad palīdzējusi, Arkaša pie-
dzimis sveiks un vesels, bet māte noasiņojusi 
un tēva rokās nomirusi. 

Mums sievas mirst jaunas – Arkādijam ausīs 
skan Dorofeja zemā balss. 

Tik skaists rīts uzausis. Vajadzētu iet pēdē-
jo sienu kaudzē samest, tad vēl gurķi jāno-
vāc. Bet Arkādijs kavējas kalnā. Cik tad ir 
tādu brīžu, kad mierīgi pasēdēt. Domās pa-
kavēties. Pogrusķiķ, otvedatsa5. Pēc tā sapņa 
drīkst. Lai sirds nomierinās un prāts lai tiek 
atkal rāms. 

Savu tēvu Arkādijs gandrīz neatceras. Var-
būt tikai dažus mirkļus, bet viņš nekad ne-
bija skaidrā. Un, jā, kapos, kad viņi divi vien 
tēvu bērēja – Arkaša un Dorofejs. Apraka 
blakus mātei. Pēc tam viņi divi vien dzīvoja 

– vectēvs un mazdēls. Mīļāka cilvēka par Do-
rofeju Arkādijam nav bijis. Ar sievietēm kaut 
kā neveicās, bērni negadījās. Bet vienam nav 
ne vainas. 

Arkādijs tāpat vien, ne jau lūgšanas labad, jo 
viņš nekad nelūdz, virpina Dorofeja ļestovku. 
Kad māju pārbūvēja, viņš visas vecās lietas 
izmeta vai sadedzināja. Tikai divas paglabāja 
par piemiņu no vectēva – ļestovku un pagā-
nu krūzi. Tā, vectēvam dzīvam esot, vienmēr 
stāvēja virtuves plauktā pie citām krūzēm, 
bet no tās paši dzert nedrīkstēja. Tā bija do-
māta svešiniekam, ja kāds ies garām un pra-
sīs padzerties. Savas krūzes dot nedrīkstēja. 
Bet neviens jau te neieklīda tajos laikos, kad 
vectēvs vēl bija. Tā arī krūze tur bez vajadzī-
bas plauktā stāvēja. 

Ak tu tētīt, kāds skaistums. Kā gaisma pār 
Dvinu rotājas. Un kāds klusums, tikai tas 
Gavrilas gailis. Te jau gandrīz vairs nav ļau-
žu. Vecie apmiruši, jaunie izklīduši. Žēl kai-
miņa Urbāna, šopavasar aizgāja. Ceļa otrā 
pusē dzīvoja. Stāstīja, ka viņa pusē agrāk ka-
toļi dzīvojuši, pie viņiem staroobrjadci svēt-
kos alu nākuši dzert. Tā arī viņi darīja – Arkā-
dijs gāja pie Urbāna alu dzert. Kaut gan abi 
neticīgie. 

Nu, bet kāds tur Dievs. Viss sagriezies tajā 
pasaulē kājam uz augšu. Kur podatsa6, kam 
ticēt? Taisni pirms Urbāna aiziešanas viņi sa-
strīdējās. Par Ukrainu. Arkādijs kaut kā pie 
5 Pogrusķiķ, odvedatsa (krievu val.) – paskumt, 
nomierināties.
6 Podatsa (krievu val.) – doties.

alus ieteicās – tie ukraiņu fašisti nu gan tur 
strādā... Urbāns lēca kājās un kliedza – Ar-
kaša, vai tu jucis, krievi ir tie fašisti. Arkādijs 
aizsvilās – tu krievus neaiztiec, Urbāns meta 
pretī – kāpēc tu latviešu valodā nerunā? Ne-
lāgs strīds bija. Nepaspēja izlīgt. 

Kaut kā viņš aizkavējies šorīt uz kalna. Siens, 
gurķi gaida. Re, Gavrila jau sāk kaut ko pa 
savu sētu nēsāt. Bet negribas nekur iet. Kā-
das saulespuķes Urbāna sētā saaugušas! Ne-
viens nav braucis ne māju, ne sētu skatīties. 
Bet nu kā dzelteni zaldāti tās saulespuķes tur 
stāv. 

Kā svešinieks, kā svešinieks visus šos pēdē-
jos gadus viņš juties savā dzimtenē. Ne jau 
te, sādžā, bet Latvijā. Dorofejs mācīja mīlēt 
Latviju. Stāstīja par saviem senseniem pred-
kiem7, kuri vajāti, mocīti, no Krievzemes par 
vecticību izdzīti, līdz te mājas un mieru at-
raduši. 

V srubu sžigaļi8 – Dorofejs mēdza teikt par 
saviem senčiem, kurus par ticību dzīvus de-
dzināja. 

Arkādijs skolā kaunējās un neko nestāstīja 
par vectēvu. Nekāda Dieva taču nebija, tas 
bija skaidrs skolotājiem un skolēniem, visiem 
tas bija skaidrs, tikai ne Dorofejam. 

Uz kalna, rīta skaistumā, Arkādijam domas 
prātā šaudās šurpu turpu. Kad Dorofejs no-
mira, viņš jau bija dabūjis savu pirmo dar-
bu Trestā. Viņam labi gāja, piedāvāja iestā-
ties partijā, lai ietu vēl labāk. Bet pabrīdinā-
ja aizmirst uz visiem laikiem tās staroobrjad-
cu muļķības. Pirms nāves Dorofejs lūdza, lai 
viņu izvada tēvs Domicians. Arkādijs tēvu 
nepasauca, apglabāja vectēvu kā pie cilvē-
kiem. Un aiznesa uz mežu to Dorofeja grā-
matu par svēto Zeltamuti. Skaista grāmata 
bija, zīmējumos rotāta ar lācenēm, avenēm 
un dzērvenēm. 

Tās grāmatas Arkādijam reizēm žēl. Neko jau 
nebūtu traucējusi. Stāvējusi istabas plauktā 
tāpat kā tā pagānu krūze virtuvē. Neviens 
jau neaiztiktu. 

Arkaša, Arkaša – Arkādijs reizēm itin kā dzir-
dēja Dorofeja balsi. Tā skanēja, ne jau kauni-
not, vien nopūzdamās. 

7 Predki (krievu val.) – senči.
8 V srubu sžigaļi (krievu val.) – dzīvus dedzināja.
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Bet viņam bija laba dzīve. Tā kā velti Doro-
fejs nopūtās. Darbs, nauda, atzinība. Laba 
bija dzīve, līdz atnāca nacionālistu laiki. Viss 
sagriezās. Slikti būt krievam un runāt krievu 
valodā. Bet kur tad lai Arkādijs tos latviešus 
un latviešu valodu būtu ņēmis? Viņu un viņu 
valodas gandrīz nebija ne pilsētā, ne sādžā. 
Nu, labi, Urbāns, bet viņam vieglāk bija ru-
nāt krievu, ne latviešu valodā. Arkādijs maz 
ko par latviešiem zināja, un kur tad vēl va-
loda. 

Pie Urbāna, alu dzerdams, Arkādijs klausījās 
briesmu stāstos, kādas zvērības Krievija pret 
Latviju strādājusi. Tūkstošiem no savas roģi-
nas izdzinusi. Ticēt vai neticēt? Bet to pašu 
jau bija stāstījis Dorofejs. Tad jau iznāk, ka 
ne vien svešos, bet savējos? 

Tik skaists rīts pār Dvinu, un tik smagas do-
mas. Bet, ai, kā Arkādijs mīl šo vietu! Pavej, 
tur, upes ielokā, samu var ķert, bet tur, pre-
tējā piekalnē zemļaņiku9 lasīt, bet vēl tālāk ir 
bērzu birzs. Bija pieaugusi sīkiem krūmiņiem, 
Arkādijs visu iztīrīja, un tagad ir tāda roš-
ča10, bet aiz nākamā upes loka sākas mežs, 
un tur ar belij gruzģ11 kā nosēts, kad sēnes 
sasāla un ziemā pie vārīta kartupeļa, sieka-
las saskrien mutē, un kādi mākoņi no kalna 
redzami, kā tādi putras kalni, un tur apakšā 
pie upes mazā, paša rokām celtā baņa, ku-
ras smaržu viņš jūt te, kalnā, un Gavrilas gai-
lis, kurš iedziedas vienmēr laikā – modinā-
dams un pie miera saukdams. Skaista tā ro-
ģina Latvija. 

Nevar, nu nevar šorīt Arkādijs no kalna tikt 
prom. It kā viņš būtu īstenībā, bet it kā jop-
rojām vēl tajā sapnī, kur Dorofejs Fjoklas 
kauliņus rok. Kad Gavrilas gailis noklusis, Ar-
kādijs it kā atkal dzird Dorofeja balsi. Šoreiz 
viņš nenopūšas, bet zīmēs dzied, kā Arkaša 
to daudzkārt bērnībā bija dzirdējis. Dzied 
pēc līdzības par svēto Zeltamuti, kurš sludi-
nāja pasaules mierīgo un skaisto kārtību, kur 
svešiem un savējiem jādzīvo mierā un sati-
cībā. 

Dorofej, Dorofej – viens uz kalna skaļi saka 
Arkādijs. Viss ir pavisam citādi šajā pasaulē, 
par kuras kārtību teic Zeltamute. 

9 Zemļaņika (krievu val.) – zemenes.
10 Rošča (krievu val.) – birzs.
11 Belij gruzģ (krievu val.) – krimilde.

Gavrila no savas sētas māj Arkādijam. Lai 
taču beidzot kāpj lejā. Drīz jau pusdienlaiks. 

Jā, siens un gurķi. Šodienas darbi. Arkādijs 
ceļas un mēro mazo taku lejup pa kalnu.

Māja viņu gaida, pusdienas saules pielieta. 
Tāpat dārzs. Vispirms viņš ņem dakšas un 
dodas uz pļavu, tepat aiz šķūnīša. Pēdējais 
siens, tāds paass, nav tā čaganuma, kas svai-
gajai pavasara zālei. Bet viņam jau daudz ne-
vajag, tikai pakaišiem vienam ruksim. 

Gavrila iznāk pie viņa pļavā.

– Ko tu tur, Arkaša, aizsēdējies šorīt kalnā?

– Dzīvi pārdomāju, – sienu gubodams, Arkā-
dijs atsauc.

– Kas tur ko domāt, – Gavrila nosaka un pa-
tausta sienu.

– Tāds paciets, – viņš novērtē. – Vai gurķus 
šodien lasīsi?

– Lasīšu, – attrauc Arkādijs.

– Kad sāli, neaizmirsti diļļu kātus, tos pārau-
gušos, – Gavrila nosaka un dodas atpakaļ uz 
savu sētu.

Kad siens samests kaudzē, Arkādijs ņem 
spaini un iet lasīt gurķus. Krietni padevušies, 
un tie pāraugušie, jau iedzeltenie būs sēk-
lām. Sālītie gurķi pa ziemu aiziet. Zakuskai12 
visvairāk. 

Un jāatceras tie diļļu kāti, reizēm piemirstas, 
labi, ka Gavrila atgādināja. 

Arkādijs līkņā pa gurķu dobēm, līdz izdzird 
soļus sētā. Viņš spēji pagriežas un ierauga 
jaunu pāri, kas, rokās sadevušies, stāv viņa 
pagalmā. Somas pār plecu. Izskatās pēc ceļi-
niekiem. Kā tādi te atklīduši?

Arkādijs notrauš sviedrus un panāk pretī.

– Labdien, – saka jaunā sieviete, – vai mēs va-
ram padzerties no jūsu akas? 

Arkādijs saprot, ka viņa runā latviešu valodā, 
bet nesaprot teikto.

– Tikai padzerties, – piebalso jaunais vīrietis. 
– Piķ13, – viņš izmoka vienu vārdu krievu va-
lodā. 

12 Zakuska (krievu val.) – uzkoda.
13 Piķ (krievu val.) – dzert.



– Ak, popiķ14, nu tak dzeriet veseli, – atsaka 
Arkādijs. – Atnesīšu krūzi. 

Ejot uz virtuvi, Arkādijam izskrien caur galvu 
– kādi jauni un skaisti, kā viņa mameņka un 
papeņka, kurus viņš tā kopā jaunus nekad i 
neredzēja. 

Virtuvē iegājis, viņš raugās uz krūžu plauk-
tu. Tur stāv kādas piecas un pašā galā pagā-
nu krūze. Ne reizi nelietota. Arkādijs stiepj 
roku pēc pagānu krūzes, tad brīdi pārdomā 
un paņem savu ikdienas krūzi. Lai taču dzer 
na zdorovje15. 
14 Popiķ (krievu val.) – padzerties.
15 Na zdorovje (krievu val.) – uz veselību.

Vladis Spāre

DĀŅU TABAKA
Stāsts no cikla „Vecrīgā aizmirstas sarunas”

Viņa sāniski ieslīdēja antikvariātā, ar kaulai-
najām rokām cieši iekrampējusies nopluku-
šas, ar dermatīnu apsistas koka kastes roktu-
rī, un ar izmisīgu rāvienu uzcēla to uz letes 
tieši pārdevējam priekšā.

– Neizsitiet man vitrīnas stiklu! – Viņš neviļus 
parāvās atpakaļ.

– Te nu tā ir… – viņa izgrūda, it kā jau sen 
būtu solījusi to atnest, tad atspiedās ar el-
koņiem pret leti un ilgi stāvēja ar noliektu 
galvu, pūšot saraustītu elpu stiklā, zem kura 
rēgojās apsūbējušu cara laika monētu kau-
dzīte. 

– Tikai, dieva dēļ, netaisiet to vaļā! – Viņš no-
raidoši savicināja rokas. – Te jau tā putekļu 
pietiek.

– Jūs to pat neapskatīsiet? – Sirmā kundze 
vārgi paraustīja iestrēgušo vāku.

– Mēs nepieņemam rakstāmmašīnas. – Viņš 
vienaldzīgi pavērās griestos uz pārdeguša 
ventilatora nekustīgajiem spārniem.

Vladis Spāre ir JG redakcijas loceklis.  
Skat. JG290 (2017. g. rudens) 15. lpp.

– Bet es tai ieliku jaunu lenti. – Viņa saņēmu-
sies ar troksni norāva vāku, atklājot portatī-
vo rakstāmmašīnu, kuras melnie lakotie sāni 
iemirdzējās antikvariāta puskrēslā.

– Underwood, – viņš garlaikoti nolasīja zeltī-
to uzrakstu. – Nu un?

– Tas, kurš to nopirks, uzreiz varēs sākt raks-
tīt. – Viņa pieskārās stiklotajiem taustiņiem. 

– Un es vēl došu līdzi trīs lentes rezervei. Ar 
vienu pietiek veselam romānam, varbūt pat 
diviem.

– Tiešām? – Puisis sarauca uzacis.

– Jā. Ļoti ekonomiska rakstāmmašīna, – viņa 
slavēja. – Ar to var rakstīt pat tuksnesī.

– Kādā vēl tuksnesī? – Pārdevējs aizdomīgi 
nopētīja vecenīti.

– Kaut vai Sahāras, kas jums aiz muguras. – 
Viņa norādīja uz vecu nodzeltējušu Āfrikas 
karti pie sienas. – Vai uz vientuļas salas, kad 
ir pavisam skumji.

– Kad ir skumji, sakāt? – Viņš pakasīja pakau-
si.

– Jā.

– Tagad jau tepat ir Sahāra. – Viņš paskatījās 
uz durvīm, kas, atstutētas ar ķieģeli, stāvēja 
vaļā, ielaižot telpā karstu caurvēju. – Un kurš 
tad mūsdienās raksta ar mehānisko rakstām-
mašīnu? 

– Rejs Bredberijs rakstīja, – viņa teica. – Un 
Kurts Vonnegūts arī.
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– Nu, tie jau ir klasiķi. – Viņš papleta rokas.

– Vai jums patīk „Marsiešu hronikas”?

– Man labāk patīk Vonnegūts, – viņš atbildē-
ja. – Bet kā jūs to smago dzelzs gabalu at-
stiepāt tādā karstumā?

– Man ļoti vajag naudu. – Viņa uz īsu mirkli 
ieskatījās puisim acīs. – Vai esat mēģinājis ar 
tādu rakstīt?

– Nu nē taču. – Viņš samulsis novērsās.

– Varat pamēģināt tagad, – viņa mudināja. – 
Kastē ir papīrs. 

– Nē, nē, nekādu papīru! – Viņš apņēmīgi de-
vās apkārt letei. – Dodiet labāk, es jums palī-
dzēšu uzlikt atpakaļ vāku.

– Ar tādu rakstāmmašīnu Džeks Keruaks uz-
rakstīja savu slaveno darbu On the Road,  – 
viņa teica, kā atklājot lielu noslēpumu.

– Vērsim nu labāk to ciet.

– Un Viljams Folkners, arī viņš ar tādu rakstī-
ja… – Balsī ieskanējās izmisums.

 – Tas ir noiets etaps. – Puisis pastiepa roku 
pēc vāka.

– Nevajag, es pati. – Viņa atstūma roku, uzli-
ka vāku un aizklikšķināja slēdzi.

Sabāzis rokas kabatās, viņš atgriezās aiz le-
tes, apsēdās uz augstā ķebļa un pārmeta 
kāju pār kāju.

– Man vēl ir atslēdziņa. – Viņa izvilka no ap-
kakles kurpju šņorē iekārtu atslēgu. –  Re-
dziet, to var pat aizslēgt.

– Bet cienītā… – Viņš nīgri pavērās sānis uz 
plauktu ar zeltītām ikonām, no kurām rāmi 
raudzījās svēto saplaisājušās sejas. 

– Un arī birstīte ir, ar ko tīrīt burtus, – viņa tei-
ca. – Tikai es to aizmirsu mājās, bet es varētu 
aizskriet pakaļ. Es dzīvoju netālu.

– Nevajag nekur skriet. – Viņš noraidoši šū-
poja galvu. – Mēs nepieņemam rakstāmma-
šīnas. Cik reizes tas jāsaka?

Sakniebusi plānās lūpas, viņa aizslēdza kas-
ti, ielaida atslēdziņu aiz baltās blūzes nodilu-
šās krādziņas, nocēla rakstāmmašīnu no le-
tes un devās prom, taču pie durvīm pagrie-
zās atpakaļ.

– Tad jūs to nemaz neņemsiet?

– Nemaz, – viņš teica un neiecietīgi piebilda: 
– Nu kurš tad datoru laikmetā ar tādu lama-
tu klabinās?

– Lamatas ir tie jūsu datori. – Viņa izgāja pa 
durvīm. 

– Ko tik te visu nenes… – Viņš piepūta vai-
gus un ar troksni izlaida gaisu caur saknieb-
tām lūpām, tad paņēma pārkaltušu putekļu 
lupatu un noslaucīja purnu izspūrušam fa-
jansa Pegazam, kas likās nejauši iemaldījies 
starp klīrīgām porcelāna tasītēm. Juceklīgā 
korī cits pēc cita iezvanījās sienas pulksteņi, 
nositot divi. Zvanu skaņas lēni dzisa telpā, 
un viņš, domīgi klausoties tajās, izvilka ta-
bakas dozi, uztina tievu cigareti, apostīja to 
un izgāja laukā. 

Saule apžilbināja acis. Kā milzu lodlampa tā 
jau kopš agra rīta dedzināja Vecrīgu, nokai-
tējot mūrus un pārvēršot šauro ieliņu labi-
rintu cepeškrāsnī, kas izstaroja svelmi, piepil-
dot ar putekļainu karstumu pat visēnainākās 
vārtrūmes, un tikai no pagrabu lūkām vie-
tām sūcās pēc kanalizācijas smirdošs vēsums, 
kas netika augstāk par gājēju potītēm.

Sirmā kundze sēdēja uz zemākā pakāpiena, 
atspiedusi šauro zodu pret kastes rokturi. 
No augšas viņš redzēja salīkušo muguru un 
pakausī saņemtos matus, caur kuriem spīdē-
ja galvas āda.

– Jūs vēl te? – Viņš pavirpināja pirkstos smēķi.

– Es tūlīt iešu, – viņa atsaucās, nepagriežot 
galvu.

– Dabūsiet vēl saules dūrienu. – Viņš uzšķī-
la sērkociņu un aizsmēķēja. – Kā būtu, ja jūs 
pārsēstos kafejnīcā zem saulessarga?

– Tur nevar sēdēt, ja neko nepasūta.

Garām, ņurcot nosvīdušās plaukstās foto-
aparātus, aizvilkās pārkarsušu tūristu grupa 
ar pagurušu gidu, kurš, plātoties ar rokām, 
aizsmakušā balsī kaut ko stāstīja vāciski.

Puisis nesteidzīgi izsmēķēja cigareti un, 
pirms atgriezties veikalā, paskatījās lejup uz 
sakņupušo stāvu.

– Ar jums viss kārtībā? – viņš jautāja.
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– Jā. Paskatieties, cik skaista diena. – Viņa pa-
māja ar roku visapkārt. – Saule tik brīnišķīgi 
visu izgaismo, tik perfektas ēnas.

– Kas tur skaists? – Puisis pavīpsnāja. – Necie-
šama pekle. Kaut ātrāk tā beigtos.

– Jūs esat jauns cilvēks, varat atļauties tā ru-
nāt. – Viņa pagrieza galvu atpakaļ un uz-
smaidīja. – Manā vecumā katra diena ir 
skaista.

– Tā jau ir filozofija. – Viņš, brīdi svārstījies, 
nokāpa pāris pakāpienu zemāk un apsēdās 
viņai blakus. – Es, starp citu, studēju filozo-
fiju.

– Varbūt jums vajag pārrakstīt kādu kursa 
darbu? – Viņa sarosījās. – Es rakstu ar des-
mit pirkstiem bez kļūdām. Trīs eksemplāros. 
Vēl arvien 120 vārdus minūtē.

– Cik tad jums gadu, ka varat tādā ātrumā 
dragāt? – viņš pārsteigts jautāja.

– Pagaidām vēl tikai septiņdesmit deviņi.

– Bet man divdesmit viens. Tas droši vien ir 
nožēlojami maz, vai ne?

– Bet kopā sanāk simts. – Viņa piemiedza acis. 

– Jūs gan veikli rēķināt, – viņš paslavēja. – Ti-
kai tagad universitātē viss jāiesniedz digitālā 
formātā. Turklāt mani šogad izmeta.

– Par ko? – viņa līdzjūtīgi jautāja.

– Par bastošanu, – viņš iesmējās.

– Kāpēc tad jūs bastojāt? Tik gudrs jauns cil-
vēks!

– Es biju samīlējies, – viņš neviļus atzinās. – 
Nekas nelīda galvā. Stulbi, protams, bet 
fakts.

– Tas nav stulbi.

– Varbūt jums ir kaut kas cits, ko nodot ko-
misijā? – viņš jautāja. – Kaut kas no smalka 
porcelāna vai kāda sudraba broša?

– Visu pārējo es jums jau atnesu, māja tukša 
kā izslaucīta. – Viņa vainīgi pasmaidīja. – Al-
vas karotes taču jūs neņemsiet?

– Ja nu vienīgi tranšeju karotes no Otrā pa-
saules kara, vēlams ar zaldātu gravējumiem. 
Un vēl alvas zaldātiņus.

– Mans līgavainis krita tajā karā, – viņa teica. 
– Kā alvas zaldātiņš.

– Man ļoti žēl.

– Viņš būtu agronoms, ja pabeigtu studi-
jas. Tagad man palikusi tikai rakstāmmašīna. 

– Viņa maigi kā vecu suni pirms aizmidzinā-
šanas noglaudīja nodilušo kasti. – Es to visu 
laiku taupīju un gaidīju.

– Gaidījāt līgavaini?

– Nu, ko jūs. – Viņa pārmetoši pasmaidīja. – 
Gaidīju, varbūt kādam tomēr vajadzēs kaut 
ko pārrakstīt. Senāk man bija daudz darba.

– Mana meitene aizbrauca uz Īriju. – Viņš sa-
viebās. – Teica, ka te nav perspektīvu, neko 
nevar nopelnīt. 

– Nopelnīt tiešām ir ļoti grūti. Ar pensiju ne-
kam nepietiek, un mašīnrakstītājas nevie-
nam nav vajadzīgas, – viņa teica. – Vai viņa 
jūs pameta?

– Ne gluži. Taču attālums dara savu, bet es 
visu uztveru filozofiski. – Viņš noraudzījās, 
kā jauna sieviete aizstumj garām bērnu ra-
tiņus. – Kā jūs domājat, vai viņa atgriezīsies?

– Ja mīl, tad noteikti.

– Es arī uz to ceru, – viņš mulsi noteica. – Var-
būt jūs zināt, cik ilgi dzīvo vāvere?

– Vāvere? Tiešām nezinu…

– Viņa neatbrauca pat atvaļinājumā, jo pie-
radinājusi vāverīti parkā. Viņa nevarot to pa-
mest. Katru dienu baro ar riekstiem.

– Vai esat lasījis Sent-Ekziperī? 

– Tas „Mazais princis” ir nebaudāms. – Viņš 
sarauca degunu. – Sentimentāls un salkans.

– Man gan patika. – Viņa mierinoši pieskārās 
puiša elkonim. – Un patiesībā tie sīkie grau-
zēji neko ilgi nedzīvo.

– Man jau arī tā liekas. – Viņš nopūtās. – Bet 
ko var zināt…

– Zināt tiešām nevar neko, – viņa piekrita. – 
Kā būtu, ja jūs iemācītu mani smēķēt?

– Tādā karstumā?

– Saka, ka smēķi nomierinot, un man taisni 
tagad vajag. – Viņa nodūra skatienu bruģī. – 
Bet es nekad neesmu mēģinājusi… 
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– Smēķēt vispār ir kaitīgi.

– Nu, ne jau vairs manā vecumā. – Viņa pa-
cēla acis.

– Bet tā ir ļoti stipra dāņu tabaka. – Puisis uz-
tina cigareti, aizsmēķēja un pasniedza viņai. 
Kundze sagrāba cigareti ar abām rokām, ne-
svārstoties ievilka dūmu un sāka klepot.

– Es taču teicu! – viņš vainīgi iesaucās.

– Nē, ļoti jauks dūms. – Viņa kampa pēc gai-
sa, drebelīgi vicinot smēķi. – Vienkārši lie-
lisks. Es tūlīt vēl ievilkšu.

– Nē, nē, labāk nevelciet! – viņš teica. – Es 
ņemšu jūsu rakstāmmašīnu.

– Jūs tiešām to ņemsiet? – viņa rīstījās.

– Es tā padomāju, ka varbūt kāds to gribēs kā 
interjera priekšmetu. – Viņš atņēma vecajai 
kundzei cigareti un ievilka dūmu, tad lēni iz-
pūta to. – Cik jūs par to gribat?

– Vai divdesmit lati būs par daudz prasīts? – 
viņa izspieda asaru pilnām acīm.

– Es jums došu divdesmit piecus. 

– Ko jūs! – Viņa purināja galvu. – Pilnīgi pie-
tiks ar divdesmit četriem. Man vēl ir viens 
lats, ko jums izdot.

– Dodiet to latu! – viņš teica, izvelkot no ka-
batas maku.

Vecā kundze aizgāja, ne reizi neatskatoties, 
salīkusi, bet apņēmīga, un viņš ilgi, griez-
dams ap pirkstu šņorē iesieto atslēdziņu, pa-
vadīja viņu ar skatienu, līdz sīkais stāvs pazu-
da aiz stūra.  Tad paskatījās uz rakstāmmašī-
nu sev pie kājām un ar cieņu noteica:

– Nu, baigais agregāts. 

Ielas galā parādījās antikvariāta īpašnieces 
zemais pingvīna stāvs, tas gāzelēdamies tu-
vojās, ietīts platā kleitā, kas atgādināja no-
rautu aizkara skrandu. Mazajā pirkstiņā kū-
ļājās Centrāltirgus paviljonā svaigi ceptu vir-
tuļu aizsvīdušais celofāna maisiņš.

Viņš ātri nospieda cigareti un, paķēris pa-
dusē rakstāmmašīnu, ielavījās atpakaļ antik-
variāta puskrēslā, kur oda pēc mirušu cilvē-
ku mantām un gaisā karājās putekļi, smalki 
kā aizgājēju pīšļi, nolika rakstāmmašīnu uz 
letes stūra un iekārtojās drošībā uz augstā 
ķebļa. 

Īpašniece iespraucās grabažām piedzītajā 
telpā, atviegloti atspiedās ar ļumīgo sānu 
pret leti un aplaida apkārt vērīgu skatienu.

– Kas tas tāds? – Viņa pabakstīja ar maisiņu 
uz rakstāmmašīnas pusi. 

– Retro rakstāmmašīna, – viņš teica nevainī-
gā balsī.

– Un tu, protams, atkal samaksāji, nevis pie-
ņēmi komisijā? – Viņa aizdomīgi sarauca pie-
ri.

– Tikai divdesmit četrus latus, – viņš taisnojās. 
– Bet to nopirks… Es garantēju.

– Ko tu garantē, stulbeni, kas to pirks? – viņa 
piesarkusi iekliedzās. – Cik reizes man tev jā-
saka, ka maksāju par mantām tikai es? Ar ko 
mēs tagad norēķināsimies par īri?

– Negribējās to palaist garām. – Viņš raudzī-
jās netīrajā grīdā.

– Es tevi tiešām vienreiz atlaidīšu… – Viņa at-
krita vecā, pītā šūpuļkrēslā, kas žēli iečīkstē-
jās zem milzīgā svara, pagrāba ziloņkaula 
vēdekli un, vēdinot apaļo seju, raudzījās pui-
sī ar niknumā izvelbtām acīm. – Un tu vēl te 
smīnēsi? Nekaunīgi smīnēsi, ja? 

– Es nesmīnu.

– Nē, man beidzot pietiek, tu esi atlaists! – 
Viņa aizcirta vēdekli un uzsita ar to pa letes 
malu.

– Es pats aizeju. – Viņš izvilka no kabatas 
pirms nedēļas uzrakstītu atlūgumu un izklā-
ja to uz letes.

– Vēl labāk! Pazūdi, lai es tevi vairs šeit nere-
dzētu, – viņa novaidējās. – Ak dievs, nu par 
ko man tas sods? Nolādētā krīze…

Viņš pasita padusē rakstāmmašīnu un devās 
laukā pa durvīm.

– Pat nedomā mani apzagt! – Viņa centās uz-
ķepuroties kājās, lai aizstātos priekšā durvīm, 
bet nespēja. – Tūlīt pat noliec rakstāmmašī-
nu vietā!

– Es to nopirku par savu naudu, – viņš uzsau-
ca pār plecu. – Tā ir mana rakstāmmašīna.

– Padomā tik, viņa rakstāmmašīna! – saim-
niece brēca nopakaļ. – Ko tu ar to darīsi, 
āksts gatavais!
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– Rakstīšu! – viņš atkliedza pretī.

– Viņš rakstīs, ha, ha, ha! Rakstnieks atra-
dies! – Aiz muguras skanēja spiedzīga balss. 

– Caurkritušais filozofs!

Viņš pagrūda malā ķieģeli, ar ko bija atstu-
tētas ārdurvis, un ar papēdi aizspēra tās ciet. 
Dzidri noskanēja durvju zvaniņš.

Vakarā, ieslēdzies savā istabā un karstumā 
izmeties līdz viduklim kails, viņš apsēdās pie 
galda, iededza lampu, ievilka rakstāmmašī-
nā papīra lapu un, brīdi raudzījies pa atvēr-
to logu uz mēnesi, kas kā izgriezts no plāna, 
caurspīdīga papīra, gandrīz nemanāms karā-
jās tumši zilajās debesīs, piepūta vaigus, un 
sāka lēni klabināt ar diviem pirkstiem:

„Sniegs krita lielām un smagām pārslām, kad 
Džonatans pacēla šauteni un notēmēja. Viņš 
zināja, ka vajag tikai nospiest gaili, lai lode 
ietriektos vāverei tieši acī.”

Istabā ielidoja milzīgs samtains naktstauriņš 
un sāka ar troksni sisties pret galda lampas 
zaļo abažūru, tad, pāris reižu apriņķojis raks-
tāmmašīnai, ieskrēja viņam tieši degunā.

– Nu, kā lai tādos apstākļos strādā? – Viņš no-
šķaudījies pielēca kājās un ņēmās to tvarstīt 
pa istabu, līdz beidzot noķēra, iepinušos aiz-
karos, tad, saudzīgi turot plaukstās, izlaida 
laukā pa logu. 

Ielas otrā pusē akācijā iedziedājās cikāde. □
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Toms Venclova

NO KRĀJUMA EIMENĪDU BIRZS (2016)

Beatifikācijas process

Par pēdējo viņas dzīves posmu trūkst ziņu.
Daudzi liecinieki gāja bojā, citi, varbūt vissvarīgākie,
nomira drīz pēc kara. Turklāt konspirācija.
Jā, ziemas velodroms. Atkritumu konteineros
izdevās izvest četrus bērnus (pavisam
viņu bija divi simti). Patversmē, kuru
viņa reiz iedibināja, naktsmītni un ēdienu rada
izbēgušie gūstekņi. Maza spiestuvīte ražoja
viltotus papīrus, kur sacīts, ka uzrādītājs
piederīgs pareizai rasei. Turklāt uzraugi
retumis ļāva sniegt mierinājumu
nāvei nolemtajiem (tradicionāls žests,
neatsaukts tikai šajā jomā, jo gauleiters bija
no katoļu ģimenes). Kā vēstī avoti,
viņa kamerā reiz uzrunāja jaunu
meiteni, bet tā atcirta: „Ko jūs te pļurkstat?
Nekāda dieva nav. Ja viņš būtu,
tad izlaistu mani no cietuma.” Viņa arī pati
saprata, ka Dievs

Toms Venclova (Tomas Venclova) 
dzimis 1937. gadā Klaipēdā. Viņa tēvs 
Antans Venclova, viens no pirmskara 
daudzsološākajiem jaunajiem 
lietuviešu rakstniekiem, pēc kara 
kļuva par Padomju Lietuvas oficiozu. 
Dēls kopš 1956. gada Ungārijas 
notikumiem negāja viņa pēdās. Kļuvis 
par padomju varai klaji nevēlamu 
personu, viņš 1977. gadā emigrēja uz 
ASV, kur ilgus gadus bija literatūras 
profesors Jeila universitātē. Toms 
Venclova ir pasaulē pazīstamākais 
lietuviešu dzejnieks, starp viņa darbu 
tulkotājiem minami Nobela prēmijas 
laureāti Česlavs Milošs un Josifs 
Brodskis. 2018. g. dzejas dienās 
viņš viesojās Latvijā, piedaloties 
Baltijas dzejas vakarā 13. septembrī 
Nacionālajā mākslas muzejā un savā 
autorvakarā 14. septembrī Raiņa 
un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas 
ielā. Pašlaik apgādā „Neputns” tiek 
gatavota viņa dzejas izlase, kuru 
atdzejojuši Pēters Brūveris, Hermanis 
Marģers Majevskis un šo rindu autors.

AtdzejotājsAutors (kreisā pusē) ar atdzejotāju Jāni Elsbergu pie Kārļa 
Skalbes muzeja Saulrietos, Vecpiebalgā, 2018.15.IX. 

Foto: Tatjana Milovidova-Venclova.
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atdusas bumbas krāterī, guļ bedrē ar lodi deniņos,
trūd zem ķērpjiem tundrā.
Tāpēc viņa novilka habitu. Parūpējās, lai ieslodzītā
apklātu galvu, svārkus un kurpes.
Pati apsēdās uz cisu maisa, novērsa seju no durvīm.
Cietumsargs, atnācis pēc stundas,
pavadīja bikli ejošo melno
siluetu līdz vārtiem. Dokumentus nepārbaudīja neviens.

Mēs atradām izglābto sievieti mazliet par vēlu.
Viņa nodzīvoja daudzus gadus. Dzīvoklītī pie dzelzceļa.
Aiz loga ik dienas dārdēja platformas,
dūmi iezīdās bronhos. Vēls lietains rīts.
Viņa steidzās uz darbu pa ietvi,
dubļainām lapām. Stunda līdz pilsētai,
kantorim, kas iesākumā
garantēja algu, bet bankrotēja, kad sākās krīze.
Daudz tādu kantoru. Allaž, mēnesim beidzoties,
apstulbināja rēķinu summas. Izira ģimene –
pareizāk sakot, tā nebija ģimene. Audžumeita ātri pameta mājas
un nerakstīja vēstules. Uz pannas čurkstēja olas. Ik vakaru spogulī
arvien vairāk krunku, ļenganas krūtis, izspiedušās
violetas vēnas. Vientulība un ķermeņa sairšana.
Alkohols jau arī darīja savu.
Kā agrāk, viņa mehāniski krāsoja lūpas.
Naktīs dažkārt sapņoja par cietumu. Dienā
centās neatcerēties, pēc tam vispār vairs neatcerējās
Alcheimera dēļ (taisnību sakot, tā bija atpestīšana).
Kāds noteikti pajautās: vai bija vērts par viņas likteni,
vienu no daudziem tūkstošiem, itin kā grasi
vai pastmarku ar miglainu zīmējumu,
samaksāt tādu cenu?

Mēs nezinām, kā gāja bojā mūķene. Varbūt
gāzes kamerā, varbūt no fenola injekcijas.
Nosaukt viņas grēkus ir viegli. Jaunība itin kā Marijai
Magdalēnai. Bērni, neatraduši dzīvē ceļu.
Nedogmatiskas dzejas. Misē viņa bieži garlaikojās,
turklāt bez mitas smēķēja bezfiltrenes,
kas nepiedien habitam. Skaidrs tikai viens:
viņa nejautāja sev, vai vērts maksāt tādu cenu.
Tāpat kā nejautā Tas, kuru viņa brītiņu aizstāja.

Dzejoļa varones prototips –1891. g. Rīgā dzimusī Māte Marija (iepriekš, laicīgajā 
dzīvē, dzejniece Jeļizaveta Kuzmina-Karavajeva, vēlāk Skobcova), kas gājusi bojā 
1945. g. 31. martā Rāvensbrikas koncentrācijas nometnē. Ekumēniskā patriarhāta 
kanonizēta 2004. gadā. (Atdz.)
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Kavalērists pie Sejniem

Aiz laukakmeņiem, lāmām pakusušām –
Birzs. Jātnieku tur naidnieks vēro acīgs.
Te – zirga ribām pieši piespiedušies,
Viņš aizjāj rikšiem. Lejiņā vīd placis –

Tas ezers aizsalis. Ir roka pagurusi,
Kas grožus tur. Caur stiklu aizmiglotu
Viņš veras tālskatī uz frontes pusi –
Būs jūdze, lai. Viņš panāk savu rotu.

Virst katlā zupa. Ulāniem ir ziņots:
Līdz ausmai vāci uzbrukumā neies.
Starp skābardīšiem, izcirtuma ciņiem
Pret rieta pusi tenta brezents vēries.

Sirds ierasti un vienmērīgi sitas.
Nav lemta viņam nāves stunda bargā,
Tie ložmetēji pļāpā vien par citiem –
No velves viņu serafimi sargā,

Lūk, Zelta vārtos. Briedums viņam nolemts,
Daudz spēka gadu. Dzeja viņa varā
Būs nemirstīga. Mīla – viss ir solīts...
Zels Pēterpils. Būs uzvara šai karā.

Dzejnieks Nikolajs Gumiļovs, būdams kavalērijas virsnieks, 1915. gada agrā 
pavasarī cīnījās ar vāciešiem Sejnu apkaimē. Viņa sieva Anna Ahmatova lūdzās 
Aušras vārtu Madonnu, lai viņš neietu bojā, un lodes tiešām gāja viņam secen, taču 
drīz vien, pēc Krievijas zaudētā kara, viņu nošāva boļševiki. (Aut.)

*  *  *

Bij mirklis atelpai pavisam īss,
Bet draugiem, briesmas pārcietušiem, šķita –
Tas nebeigsies nekad, tas itin viss –
Ļaut vīnam plūst un dzejas rindām ritēt! –

Pa skolu plīvo filozofu gars,
Pa baltām arkādēm peld flautas toņi,
Ik rītu tirgū klaigā ļaužu bars
Un garšvielas ved šurpu galeonas...

Par mozaīku krāsām mums bij prieks,
Dārzs augļus zaros kārdinošus riesa,
Bet izsmietiem un trakiem pareģiem
Jau kuro reizi izrādījās tiesa.

Dreb istaba, kad tērauds sienas triec,
Tūkst melni mākoņi un bango sēres.
Pūt sveces nost, ver visas durvis ciet.
Aiz tām vairs tikai – Kaligula, mēris.

Sarakstīts 2014. gadā, sākoties Ukrainas konfliktam. (Aut.)
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Eimenīdu birzs

Uz malvas ziedlapu krociņām skaties.
Tad atpakaļ veries, šai uzkalnā spēris kāju.
Kafejnīcas ir slēgtas. Neripo rati
Pa bruģi. Krančiem snaudā šņākuļo nāsis.
Zem akācijas – šļirce. Padsmit gadi
Kopš biji šai zemē. Lauri, vīnogulāji,
Visvairāk – vībotnes. Nopilini medu
Virsotnē par godu mēmajām māsām.

No jūnija svara māla garoza plaisā.
Spiedīgi. Tevi vada redzokļi sveši.
Tu sajūti trīsas virs jūras, gaisā,
Un stari itin kā doriskas kolonnas
Sašķeļ telpu, drūpošo dienu balstot.
Dūmakā cietoksni diezin vai sazīmēsi.
Liktenim ļaujies. Jo te nav Atēnu valsts,
Vēl jo vairāk ne Tēbas. Šeitan – Kolona.

Dus nomaļais kakts noklusumā zem saules.
Mainās dievi, Ananke novecojusi.
Starp dzelkšņiem ieplakā peristils raupjš
(Vai peristila ideja tikai?) – raugi –
Te skrējējs elsdams sagaida rezultātu.
Ar likteņiem spēlējas Kungs. Tumst acis mūsu,
Un skaidrs – nespēsi vainu noliegt nekā tu,
Kad sakarst debess, taču sasalst tavs augums.

Eimenīdu avotiņš rāmais – žuvis.
Valdnieces nicīgi uzlūko pagrimumu.
Viņu mājienam paklausot, klusas kļuvušas
Cipreses. Orbītās planētas stājas.
Pie masta nekustīga, ļengana drāna.
Tik zivju vanags, kā Ikars debesjumā,
Izmisis jūrā krīt, sakļāvis spārnus,
Un nemana to it neviens garāmgājējs.

Pasteidzies, tu vēlu nācis uz zemes,
Kur labāk vispār nedzimt, kā māca gudrie,
Bet ja – tad uz brīdi. Un pārklāj cements
Nogāzi svēto. Nav līdzi tev Tēsejs,
Vien paskat, milimetru pa milimetram,
Gružos lavierē, mieru iztraucē – skudra.
Vai ķēra zibens, vai aiznesa vētra,
Aprija zeme? Zina to Tiesas Lēmējs – 

Bet varbūt nezina? Aizmidzis kvartāls,
Itin kā karstā pēlī iegrimis tvanā,
Rūgtu mētru reibumā, tukšumā karstā.
Brūnē olīvu lapas, knapi dzīvas.
Lejā vīd melni grieķu burti uz staba,
Krodziņa logā, uz jumta noliktavai,
Un spēji aprāvusies elpas atbalss
Vien padziļina vasaras klusumu blīvo.

No lietuviešu valodas atdzejojis Jānis Elsbergs
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Ingmāra Balode

PIECI DZEJOĻI ASTOŅPADSMITAJĀ 

Disnejs

Tu arī gribētu krustdūrienā izšūtu mikimausi 
pagājušā gadsimta agrā pusdienlaikā 
vizošā un lēnā istabā
Un lupīnas, atkal tās, 
ko bērni pēc gadiem atradīs lapā 

„Latvijas pļavu puķes” 
Nē. Tās aug te iesētas, 
un sēklas priekšauta kabatā 
klusītēm grab.

Tu arī gribētu, lai viņš vēlreiz to 
košļenē atrasto bildīti pārzīmē: 
lepns pelēns dodas ķert taureņus,  
dīķī lēkā zivis. 

Tu samiedz tumsā acis un atkal 
atver tās plati, bet telpas vairs nav.  
Nav pat divu veiklas rokas zīmētu punktu 
ar flomasteru uz lapas.

Kurlajā tumsā kāds tapieris izspēlē

mirkli, kad iedrebas ekrānā kadrs,  
un putekļu strēlei cauri skrien  
pelēns pie tevis,

viena no bezmāju cilvēkiem 
vēsajā kinozālē.

Ingmāra Balode (1981) beigusi Rīgas Lietišķās mākslas 
koledžu un Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura 
un maģistra studijas, studē tās doktorantūrā. No 2006. 
līdz 2011. gadam literārā redaktore portālā „Satori”, 
kopš 2012. gada redaktore apgādā  „Mansards”. 
Publicē dzejoļus kopš 90. gadu beigām, agrīnā dzeja 
apkopota kopkrājumā 21 no 21. gadsimta (1999). Pēc 
tam iznākuši divi dzejoļu krājumi. I. Balodes dzejoļi 
tulkoti angļu, lietuviešu, ukraiņu, poļu un čehu valodā, 
neliela dzejas izlase itāļu valodā iznākusi 2016. gadā 
Venēcijā. Tulko daiļliteratūru pārsvarā no poļu un angļu 
valodas, atdzejo arī čehu, slovāku un krievu autorus. 
Tulkojusi savas paaudzes poļu rakstnieku darbus 
(Dorota Maslovska, Mikolajs Ložiņskis, kā arī Ādama 
Zagajevska dzejas izlasi. Publicējusi arī E.E. Kamingsa, 
Tadeuša Dobrovska, Jaceka Denela un citu autoru 
darbu atdzejojumus, kā arī Slavomira Mrožeka īsprozas 
tulkojumus. Veidojusi radio NABA iknedēļas dzejas 
raidījumu „Bronhīts”. Latvijas Rakstnieku savienības 
biedre (2006). Divreiz saņēmusi Literatūras gada balvu 

–nominācijā „Labākā debija” par pirmo dzejoļu krājumu 
un nominācijā „Labākā dzejas grāmata” par otro. Par Ā. 
Zagajevska izlasi saņēmusi žurnāla Latvju Teksti balvu 
atdzejā (2010), bet par M. Ložiņska grāmatas tulkojumu 

– Jāņa Baltvilka balvu (2012).
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Asināt nažus

Tu no attāluma man māci 
asināt nažus. 
Nē, tas nav tā, ka stāvi akmens virtuves 
tālākā galā un skaidrām kustībām asmeni
velc gar galodu.  
 
Tas ir tā, ka es esmu viena, ar bērnu, uz salas, 
ar būdā atrastu nazi, un tu man rakstiski 
māci to asināt. Kāpēc izkaptis kapina, nu? 
 
Kāpēc pienenes ir dzeltenas, jautā bērns.  
Es gribu tikai vienu mazu vārdiņu pateikt, 
viņš saka aizmigdams - 
kāpēc pienenes ir dzeltenas? 
 
Nazis, pienene, zilgmē baltas švīkas no rīta,  
pēcāk skaidrs, spilgts kailums. 
Tu no attāluma man māci 
asināt nažus. 

vīnogas naktī

vīnogas naktī, pārlijušas pāri 
smilšakmens mūriem kā nevietā sakuplojušu skulptūru fragmenti,
naktī, tik saldas.
mums nav gandrīz nekādas nākotnes,

mums ir kalns un dēls. 
Gaisma pār abiem pārveļas kā silts vāls no rīta. Lai. Mēs satikāmies,  
lai piekalnē ar šo puišeli ēstu vīnogas
un gaisma veltos mums pāri,
vai ne?

Vecais balodis
 
Šovasar daudz kritušu putnu 
vai tie netiek cauri 
šaurajām ielām 
vai apžilbstot ieskrien
stāvās ēku pierēs

Vecais balodis
pie kafijas veikala
vairs nepaceļas spārnos
Turpat blakus vecs vīrs baro dzīvos 

Vien dažas dienas
Un cauri ar vasaru
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mediji

nevajadzēja
nofotografēt 
manus sirmos matus
tavus iekritušos vaigus
viņa dubultzodu
viņas pietūkušās rokas
reljefu maiņas
mēs mūs
nevajadzēja
fiksēt
sausumu vēju un lietu
meža ugunsgrēkus
paralēli
nevajadzēja 
seismiski neizmērītās
plaisas kāpās
asfaltos šķērssvītras
nē
bijām tik skaisti
tik viltīgi smaidoši rotaļu
zirdziņam sārts aplis
vaiga vietā bijām gana
vienkāršoti sarežģīti iemīlami nemīlami
palaižami
ielas meitas
un dēli

tas nav tavs dzejolis
man saka rokpelnis
viņu arī nevajadzēja
nobijušos vienu ar vaļā
žaketi bez lietussarga

vējš lietus
par laimi
daži mediji
vēl no papīra

varam raudāt
līdz saplīst vaigi līdz savērpjas strēmelēs mati
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Evita Hofmane

SILTA VIETA 

„Sveikuliņi mājās,” viņš skaļi sauca. „Laimīgu 
Jauno gadu!”

Olavs krišus ieklupa virtuvē. Kopā ar viņu 
pa priekšnama durvīm ievēlās dzestrums un 
brāgas smaka. Māja bija klusa. Istabas izsa-
lušas, taču viņš nejuta drēgnumu. Pavēries 
apkārt, Olavs atzvila krēslā pie loga. Avīžu 
ķīpa klusi noslīdēja no galda stūra, un vecās 
ziņas kā paisums izplūda pa netīro dēļu grī-
du. No azotes izvilcis mēriņu, iekaisušās acis 
pievēris, viņš piesūcās pudeles kaklam. Ru-
gājainais gāmurs kāri kustējās. Noskurinājies 
viņš skaļi atraugājās un pavēstīja telpai: „Fū, 
kas par draņķi. Tas teļapakausis nekad nav 
mācējis taisīt kārtīgu kandžu. Vecu bābu mī-
zali. Pašam ar veca mindža mājās. Varbūt tā 
pudelēs miez, un tad šis andelē.”

„Neviens ar mani nerunā,” Olavs konstatēja, 
raugoties krāsns flīžu sarkanbrūnajā atspī-
dumā.  

„Tu man vienmēr esi bijusi klusa. Smuka kā 
bilde, bet bez mēlītes. Tie velli nogrieza, kad 
vairs negribēja klausīties tavas lūgšanas. Uz-
reiz bija  vairāk vietas, kur diņķus bāzt. Tad 
mēs nācām un tevi izglābām. Nekad netiku 
dzirdējis tavu balsi, siev.”

Olavs pieklusa. Prātā izgaismojās melnbalti 
atmiņu zibšņi. 

„Sasodīti izdevīga sieva,” viņš skaļi rezumēja. 
„Citas bābas ļerkšķ bez mitas. Tu nekad ne-
runāji pretī. Gultas prieki ar’ tev it labi gāja 
pie sirds. Sākumā tik tēloji klīrīgo, bet biji jau 
skolā gājusi.”

Rešņi ieņirdzies, viņš pasniedzās pēc pude-
les. Zilais dibens uzzibsnīja pret krāsns flī-
zēm.  Mūrītis aizvēra acis.

*  *  *

Lidiju pamodināja sāpes. Mugurā bija ieme-
ties dūrējs, vēderu vilka krampji. No ilgās sē-
dēšanas uz soliņa kājas bija notirpušas svina 
smagas. Saberzējusi aukstās rokas, viņa tās 
piespieda kuplajam viduklim.  

„Vai tu tagad nāc?” Lidija domās vaicāja. At-
spiedusi smeldzošo muguru pret  ledaino 
kūts sienu, viņa raudzījās uz savu apaļo vē-
deru. Sāpes vēlās kā mazi, rāmi viļņi. Laiks 
bija tuvu. Pienene skatījās uz  saimnieci brū-
nām, siltām acīm. Govij drīz vajadzēja atnes-
ties. 

Viņas gaidīja.   

*  *  *

Oto zīda. Mazie pirkstiņi maidzīja mātes 
maigo krūti. Lidija sēdēja uz gultas malas 
un juta, kā viņā strāvo siltums. Pirmdzim-
tais bija brašs un uz ēšanu nebija skubināms. 
Vislabprātāk puika visu nomoda laiku pava-
dītu, pieplacis pie mātes krūtīm. Piena bija 
gana, un viņa jutās gandrīz laimīga. Sajūta 
bija trausla kā pavasara gaisma. Skatoties uz 
gaišmataino galviņu, Lidija domāja, ka laime 
ir tad, kad nav lielas nelaimes.  

Dzīvoju Rīgā. Strādāju kultūras jomā un 
žurnālistikā. 2017. gadā piedalījos Prozas 
lasījumos Rīgā, kur lasīju savu stāstu „Rublītis”. 
2018. gada janvārī pirmā publikācija medijos 

– Latvijas Rakstnieku savienības izdotajā 
mēnešrakstā konTEKSTS lasāms stāsts „Bēres”. 
2018. gada februārī absolvēju „Literārās 
Akadēmijas” Prozas meistardarbnīcu. Jaunākā 
publikācija – laikmetīgās literatūras un filozofijas 
interneta žurnālā Punctum. 
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„Oto ir līdzīgs tavam brālim,” skaļi sacīja 
Olavs. 

Lidija satrūkās un pacēla galvu. Vīrs bija pie-
nācis ļoti klusu. Oto iečinkstējās. Zilās acis 
meklēja māti. Viņa iebāza krūts galu dēla 
mutē, un mazulis atsāka zīst. 

Olavs bija dzēris. Viņas maņas liecināja, ka 
vīrs grib traci. Vīra balss kļuva arvien skaļāka. 
Darbs vara raktuvēs pamazām laupīja dzir-
di.  Lidija zināja, ka Olavs neapjauš, cik skaļi 
runā. Dažvakar viņš dienas notikumus stāstī-
ja, skaļi kliedzot.    

„Vai tu drāzies arī ar savu brāli, slampa?!” 
Olavs prasīja un, draudīgi nolīcis, vērās sievā. 
Lidijas ģimeni bija  paņēmis karš. Vīra pelē-
kās acis bija šauras un asiņu aizmiglotas. No 
viņa plūda dusmas, kas daždien bija neval-
dāmas kā palu ūdeņi. Lidija purināja galvu 
un lūdzoši raudzījās uz vīru, ciešāk pieglau-
žot bērnu. 

Viņš savilka dūri un sita.       

*  *  * 

Cīruļputeņa virpuļdeja plandīja Lidijas atrisu-
šos tumšos matus un baltā plecu lakata stū-
rus. Viņa vilnas zeķēs skrēja prom pa ceļu. 
Zeme bija atkususi, bet stingra. Ceļš veda le-
jup no kalna. Plaukstošos kokus ātri apģēr-
ba puteņa rokas. Galva reiba, mutē jautās 
dzelzs garša. Viņa redzēja ar vienu aci, uz ot-
ras bija vīra dūre. Asaras bija mitējušās. Sil-
tajā vilnas lakatā, pie krūtīm pieglaustu, viņa 
nesa Oto. Viņi bēga. 

Olavs bija ārdījies, tad norimis un aizmi-
dzis. Nogaidījusi, līdz viņa elpa kļūst smaga 
un vīrs izplūst pār galdu, Lidija paķēra dēlu 
un metās ārā no mājas. Bailes žņaudza elpu, 
viņa centās nedomāt, tikai cik jaudas skriet, 
skriet uz pilsētu. Mazais nedrīkstēja iepazīt 
tēva dūres. 

Pasaule bija balta. 

*  *  *  

Viņus baroja vara rūda. Olavs mīlēja raktuves 
un striktu kārtību. Pirmoreiz puika krēslaina-
jās klinšu dzīlēs nolaidās, kad paps paņēma 
līdzi, lai parādītu  pilsētas maizes klēti. Ta-
gad ik darba dienu metāla lifts, čīkstēdams 
un tusnīdams, Olavu noveda pazemē. Tur 
viņš kopā ar citiem vīriem vārajā gāzes luk-
turīšu gaismā urbās klinšu miesā un vagone-
tēs stūma savu iztikšanu. Darba pārtrauku-

mā zilie stāvi sasēda pie garā dēļu galda, gai-
dot pusdienu tiesu. Vīri alkaini vilka sevī pī-
pes un paštīto cigarešu dūmus, mēļojot par 
veicamajiem darbiem. Raktuvju jaunais ārsts 
ieteica pīpot, sakot, ka smēķu izraisītā klepo-
šana palīdz iztīrīt plaušas. Olavs šo padomu 
uzskatīja par tīrām muļķībām. Puika būdams, 
bija izpīpējis pusi cigaretes un nolēmis, ka 
netīk. Tagad viņš smīnēja par dundukiem, 
kuri ticēja ārstam un vilka atspērušies. Viņš 
bija neskaitāmas reizes iekarsis strīdos, bet 
vīri nelikās dzirdam, bija pieraduši pie Olava 
pārgudrajiem spriedelējumiem. Kad viņš ne-
strīdējās, viņš  lasīja.   

No lifta tika izstumti rati. Tiem klaudzot, tu-
vojās ātri soļi. Augumā sīka, jaunā sieviete 
bija tērpusies brūnā, paplānā mētelī. Ap gal-
vu, cieši nosiets, bija balts, adīts lakats ar ko-
šiem ziediem. Alas pelēkajā krēslā tie krāšņi 
ziedēja. Vairāki vīri atzinīgi izsaucās un smai-
dot taujāja, kā tad smukā meitenīte nonāku-
si klints vēderā? Kur palikusi ierastā pusdie-
nu vedēja, un kas šodien būs ēdams? Sievie-
te neatbildēja. Viņa atvēra muti un parādīja 
mēles strupucīti. Tērgāšana norima. Vīri no-
lūkojās sievietē, kamēr viņa no mēteļa iekš-
kabatas izvilka aploksni. Priecīga ziņa vēstīja, 
ka maiņas vadītājam piedzimis trešais dēls. 
Ala atzinīgi uzgavilēja. Sieviete  no kannas 
sāka smelt biezo virumu un liet pastiepta-
jās bleķa bļodiņās. Viņa  neskatījās uz vīriem, 
pildīja traukus, un rāmo, zilo acu skats pava-
dīja bļodu kustību no rokām rokās.

Olavs viņu vēroja. Topašbrīd, kad bija ielūko-
jies sievietes mutē, vīrs atcerējās, kur jaunuvi  
pirmoreiz satika.  

*  *  * 

Ziņas par karu viņas izdzirda pa radio. Māte 
teica, ka karš nevar atnākt līdz viņu mājām. 
Lidija gribēja tam ticēt. Ik nakti viņa lūdza 
dievu, lai bažīgās domas izklīst un gaist. 

Kādu dienu debesis pārplēsa lidmašīnu rē-
koņa. Viņas skriešus metās uz pagrabu. To-
vakar nomaļo saimniecību apciemoja kaimi-
ņiene. Vecā, allaž mutīgā sieva bija ļoti klu-
sa. Viņa pavēstīja, ka elle atkal atvērusies un 
steigšus jādodas prom. 

Armija organizēja evakuāciju. Gar viņu saim-
niecību sāka plūst zirgu vilktu ratu un raga-
vu pajūgu straume. Tālumnieki, kuri dzīvoja 
pie robežas, glābās bēgļu gaitās. Baltas se-
jas no seģeņu apakšas lielām acīm lūkojās uz 
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priekšu, pretī nezināmajam. Govis, žēli mau-
damas, stiga sniegā.   

Māte liedzās atstāt mājas. Viņa cieši ticēja, 
ka valdība velti ceļ paniku. Lidija ar māsu 
Elzu vēroja pa ceļu plūstošo cilvēku un lopu 
upi un gaidīja. Radio ziņas bija drūmas, taču, 
jo draudīgākas bija vēstis, jo uzstājīgāk māte 
apgalvoja, ka jezga drīz būs galā un iestā-
sies miers. 

Kādu rītu pagalmā iejāja karavīri. Pēc stun-
das bija jādodas prom.     

*  *  *

Vasarā ik sestdienas vakaru vecā cietokšņa 
mūros tika rīkotas balles. 

„Tu esi ellīgi smuks sievišķis, Lidij,” Olavs tei-
ca. Vīrieša mēle ķērās aiz izdzertā alus kau-
siem. Lidija raudzījās viņā un smaidīja. Tas 
bija piesardzīgs smaids. Viņš slējās pāri sie-
vietei kā  pārkaru klints. Nomīcījušies divas 
lācīgas dejas, viņi, stāvot pie atspirdzinā-
jumu galda, vēroja citus dejotājus. Šovasar 
Olavs neatstājās ne soli. 

*  *  *

Pirms doties viesos pie Olava mātes, Lidija 
redzēja sapni. 

 Viņas bija kādas mājas virtuvē. Aiz loga zie-
dēja ābeles. Lidija kaut ko piekārtoja uz gal-
da, un, sarunājoties ar Olava māti, mēteļa 
piedurknē pamanīja spiras. Glītas, simetris-
kas, teju kā izvirpotas. Viņu pārņēma bries-
mīgs kauns, ka māte pamanīs vai spiras iz-
birs uz galda. Viņa pat neattapa padomāt, 
kā tās tur gadījušās. Lidija saņēma rokas uz 
krūtīm un, paslepšus turot piedurkni ciet, 
turpināja sarunu. 

*  *  *

Sirmā, sīkā sieva sagaidīja sirsnīgi. Abi ar 
Olavu Lidijai izrādīja nelielo māju un sakop-
to saimniecību, tad māte vedināja sēsties pie 
galda un cienāties. Karēļu pīrāgi kusa mutē. 
Kādā brīdī, kad sievietes  palika divas vien, 
māte teica: „Olavs ir strādīgs, gudrs, bet 
vieglas dienas neredzēsi, meit. Viņš ir līdzīgs 
tēvam. Tāds kā dinamīts, ar ko viņi skalda 
klintis. Maz bija dienu, kad netiku raudājusi.”  
Māte runāja, Lidija klusēja, un mājas miers 
kā mīksta villaine apsedza plecus. Šī bija silta 
vieta. Te bija gandrīz viss, ko viņa zaudējusi. 
Lidija vēlējās nākt te uz dzīvi.   

Augusta beigās jaunie mija gredzenus. Vīra-
māte Lidijai uzdāvināja mirti un divas aitiņas. 

*  *  *     

Māti no mājas vajadzēja izvest ar varu. Jau-
nais karavīrs atlauza viņas pirkstus no sten-
deres, kurā  māte bija krampjaini ieķērusies. 

„Mēs visu dedzināsim nost. Te neviens nevar 
palikt,” viņš centās ieskaidrot Lidijas mātei. 
Viņa atteicās saprast. Gaišzilās acis bija sa-
tumsušas, un tāds bija arī prāts. Elza sēdēja 
uz bukas un asaras divās skaidrās straumēs 
lija pār vaigiem. Šķūnī  ieslodzīts, aizvilkda-
mies rēja vecais mājas sargs. Viņa darba die-
nas bija beigušās. Lidija saņēma māti zem 
otras rokas, un viņi kopā ar jauno puisi to 
pusnešus, pusvilkšus veda un iestūma ratos. 
Lidijai pazibēja doma, ka māte jāpiesien pie 
ratiem, jo kuru katru brīdi var izlekt un mes-
ties atpakaļ. 

Lidija dzina abas govis, Elza vadīja pajūgu. 
Sakņupusi starp atlikušo iedzīvi, māte stingu 
skatu nolūkojās uz saimniecību, kur karavīri 
jau rīkojās uz dedzināšanu. Melna zeme un 
krāsmatas. Tas paliks aiz viņiem. 

*  *  *

Vēlā vakarā viņas piestāja kādā izmirušā cie-
mā, lai atpūstos un pārlaistu nakti. Lidija ie-
krita miegā kā atvarā, bet pret rītu uztrūkās 
sēdus svešajā gultā. Krūtis plēsa kliedziens. 
Mātes gulta bija tukša. Arī Elza uzrāvās no 
snaudas, un viņas topašbrīd bija kājās, skrie-
not no istabas istabā un pagalmā, saucot 
māti. Viņa bija prom. 

 Bija snidzis. Apkārtne mirdzēja. Mazas pē-
das veda prom no mājām, uz lielo ceļu, kur 
iejuka citu pēdu jūrā. Naktī pajūgu un ratu 
straume  bija pierimusi, bet ne mitējusies. 
Gandrīz visi devās vienā virzienā. Rets jāt-
nieks dienas gaitā bija nācis pretī. Viņas zi-
nāja, ka māte devusies mājup. Lidijai stājās 
sirds, domājot, ka nevar doties tālāk. Ja nu 
māte piepeši pārdomā un griežas atpakaļ?  
Elza raudzījās viņā un gaidīja, lai māsa izlemj, 
ko darīt. Tā bija ierasts. Pieteikusi Elzai gaidīt 
līdz pusdienlaikam un tad  braukt prom, Li-
dija devās  meklēt. Tā bija pēdējā reize, kad 
viņa redzēja māsu. 

Stundu pēc došanās ceļā, sākās sniegpute-
nis. Vējš meta sejā ledainas zvaigznes. Lidijas 
acu priekšā vīdēja Elzas sastingusī, lūdzošā 
seja. Pagriezusies atceļam, viņa apmaldījās. 
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Pasaule bija balta.    

*  *  * 

Bērni nenāca. Sievas pētīgiem skatiem gaidī-
ja, kad viņa kļūs kuplāka. Pagāja divas vasa-
ras, līdz Lidija juta, ka kļuvusi grūta. Viņi bija 
dzīvojuši it labi, līdz kā meža ugunsgrēks uz-
liesmoja greizsirdība. Ieņēmis galvā, ka viens 
otrs no darba biedriem met kārus skatus 
uz Lidiju, Olavs paziņoja, ka sievai neklājas 
kopā ar vīriem dzīvot pa klints vēderu. Viņai 
jāvada saimniecība un jāpalīdz vecajai mātei. 
Lidija neiebilda. Viņu mocīja gaidību grūtu-
mi, un mājās darbs allaž dzina darbu. 

Ziemas vidū vīramāte savārga, iegūla gultā 
un no tās vairs nepiecēlās. Bēres iekrita pašā 
ziemas spelgonī. Olavs sēroja pa savam. No-
zuda darbā vai metās pilns katrā brīvā brīdī. 
Klinšu spridzināšana un troksnis, urbjoties 
dzīvā miesā, darīja savu. Kad bija kas vairāk 
vēstāms, viņa rakstīja vīram vēstules. Ne visu 
varēja parādīt.    

Pēc Oto nāca Anna, tad Ilmārs un Kate. Lidi-
ja tā arī neapķērās, kas vīra galvā iesēja mal-
du sēklu par citiem vīriešiem. Viņi uzmeklē-
jot Lidiju, Olavam darbā esot. Šī doma vīra 
prātu  žņaudza negantās spīlēs. Viņš nepie-
dūra pirkstu bērniem, taču trači un dūres 
plosīja mājas mieru ik dienu, kad vien Ola-
vam bija laiks dzert. Lidija pēc smakas prata 
noteikt, cik stiprs būs kāviens. 

*  *  * 

Dienas bija smagas kā vīra dūres. Dzīve bija 
izirusi, valdziņu pa valdziņam. Olava prātā  
arvien biežāk zvēroja reibuma neprāts, sievu 
kā pelavu kūli kulstot pa māju. Lidija klausī-
ja prātam, ne sirdij, un atdeva  mazos. Bēr-
nu namā  teica, ka tas var būt uz laiku. Viņa 
cerēja, taču neticēja, ka meitiņas un puikas 
jel kad atgriezīsies mājās. Sirds zināja, ka at-
brīvošanu var nest tikai bēgšana vai nāve. Ar  
drausmu mieru Lidija tvērās pie domas, ka 
vēlas vīra nāvi. Citu dzīvi. Reiz, tik sen, Olavs 
ar kara biedriem bija Lidiju izglābis, brīdī, 
kad pašas nāvi viņa gaidīja kā pestīšanu. Ta-
gad viņa alka visam darīt galu. Šai nedzīvei. 
Tukšumam. Sāpēm. 

*  *  *

„Es tevi nositīšu! Neviens tevi neatradīs! 
Kurš meklēs?! Nevienam tu neesi vajadzīga, 
mēmā kuņa! Vajadzēja toreiz atstāt šamiem, 
lai nojāj līdz galam. Ek, durns biju, mauku 

mājās vedot,” Olava balss kā nogruvums gā-
zās pār apziņu. Draudi, nievas un zvaigas 
krita sirdī, plosot. Lidija stāvēja, piespiedusi 
pieri siltajām mūrīša flīzēm, cerot pārlaist šo 
brīdi. Vēl vienu stundu. Dienu.  

*  *  *

„Vai tagad tev ir silti? Tu jau allaž sali.”

Olavs skaļi jautāja. Viņam atbildēja klusums 
un virtuves kaktos biezējošā tumsa. Apkvē-
pušās spuldzes vāri blāvoja. Nosēdies uz blu-
ķīša, viņš salīcis tēsa skaliņus. Lielā dūča as-
mens mīksti ieslīdēja sveķainajā priedes mie-
sā, un smaržīgās šķilas gūlās kaudzītē pie kā-
jām. 

„Šķūnim iebrucis jumts. Vella ziema. Tāds 
sniegs mūspusē sen nav redzēts. Pārkrāmēju 
uz kūtspakaļu, lai malka turas kaut cik sausa. 
Noņēmos līks,” viņš vēstīja un, stīvi pieslējies 
kājās, ielika skalu saišķi pītā grozā pie krās-
ns. Okerkrāsas flīzēs uzzibsnīja ātra kustība, 
tad krāsns mugura atkal ietinās krēslā. Brī-
di taustījies pa sienas skapīti, viņš izvilka au-
dekla maisiņu un iebēra šķipsnu pelašķu lie-
lā māla krūzē. Palūkojis, vai vēl karsta, Olavs 
nocēla tējkannu no plīts un ielēja krūzē ūde-
ni. Telpā, silti garojot, iesmaržojās pērnā va-
sara. Apsēdies pie galda, viņš pievērsa skatu 
krāsnij. 

„Pilsētā satiku puiku. Iedevu viņam dāvanu, 
ko biji sataisījusi. Bij jau traki priecīgs. Prasī-
ja, kur tu esi, kāpēc nenāci viesos. Teicu, ka 
nezinu, kaut kur  aizgāji, kamēr gulēju. Viņš 
brīnījās, bet tas tiesa: kad aizvakar pamodos, 
ne vella neatminējos. Tikai vēlāk. Tad bija jā-
domā, kur tevi grūzt. Tagad vairs krāsni ne-
kurināšu, lai tev nav par karstu. Guli mierīgi.” 

Olavs skaļiem guldzieniem iestrēba tēju, ie-
kāsējās un izspļāva ziedus uz grīdas.  

Aiz loga klusu pārsloja sniegs. Pasaule bija 
balta.  □
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Patrīcija Kuzmina

MANS MĪĻAIS ONKULIS

Spīdīgas ačteles un nemanāmas grumbas uz 
pieres, ap acīm un zem zoda. Tev ir parādī-
jušies pirmie sirmie mati. Un pat, ja tie nav 
pirmie, tad tie tādi izskatās. Onkul, es tevi 
sen nebiju redzējusi. Tu pats jau koridorā tei-
ci, ka biju tev tikai nedaudz virs ceļa, kad pē-
dējoreiz tikāmies. Tagad gan jau es esmu lie-
la meitene, sniedzos līdz pašām padusēm. 
Uz lielā galda mums pa vidu ir rasola bļodas, 
omammas ceptā vistiņa un karsti kūpoši kar-
tupeļi. Tāpat kā agrāk tu pārber tiem dilles 
ar savām kaulainajām rokām. Tavi pirksti jau 
toreiz bija kā garie sērkociņi, bet tagad lie-
kas, ka, ja tas maz iespējams, tie notievējuši 
vēl uz pusi. Nākamgad būsi izdzisis jau pa-
visam. Tomēr tavs smaids ir tikpat stiprs kā 
manās atmiņās. Mums ir sagadījies apsēsties 
pie svētku galda pretī. Man blakus sēž Katiņ-
tante, kuru – es zinu – tu nevari ciest. Es arī. 
Tas bija mūsu mazā pirkstiņa noslēpums. Vai 
tu to atceries? Vai tāpēc tu man visu laiku 
miedz ar aci? Vai arī savus smaidus tu velti 
Regīnas tantei man pa kreisi?

Onkul, onkul, onkul. Es atceros, kā mani reiz 
senās dienās atstāja tavā pārziņā. Divi bēr-
ni – viens sešgadnieks, otrs pusmūža gados 

– dodas sauļoties. Tajā dienā es iemācījos, ka 
saldējuma bumbiņas var ņemt arī pa pusī-
tei. Tas man likās tik gudri, tik ģeniāli. Tu ma-
nās acīs kļuvi par etalonu. Bet tagad tu kau-
lains sēdi man pretī un plati smaidi ar sa-
viem dzeltenajiem zobiem. Tev vairs nav ci-
garete aiz auss, bet paciņa no krekla krūšu 
kabatiņas vēl rēgojas. Ak, onkul, onkul, on-
kul, smēķēt taču ir kaitīgi. Tu pats tā visu lai-
ku saki.

Līdz saldajam ēdienam mēs neesam pārmi-
juši ne vārda. Man tā gribētos saņemt dūšu 
un pavēstīt tev visu, ko es domāju par ciga-
retēm, saldējuma bumbiņām un tavu neda-
bisko kārnumu. Tavas acis izskatās laipnas. 
Tajās ir tas spīdums, kas aicina uz sarunu, tās 
aicina atzīties nedarbos. Bet es tev pretī ti-
kai dumji smaidu, man patīk domāt, ka tu 
to būsi pareizi iztulkojis, proti, ka mans glu-
pais smīns vēsta tev, cik nenopietna pusau-
gu skuķe es esmu. Tomēr nezinu, vai tev ir 
tulka spējas.

Izšaujas korķi no šampanieša pudelēm, div-
simt gadus vecā Katiņtante jau stutējas augš-
up, Regīnas tante skaļi iespiedzas, un Katiņ-
tante atkrīt atpakaļ krēslā. Apgāžas glāzes, 
nošķind trauki, un strauji atgrūžas krēsli. Visi 
metas vienā virzienā. Visi metas pie tevis. Es 
neredzu, kur tu esi pazudis. Man nepatīk šī 
drūzma. Pēkšņi es atkal sniedzos tev tikai 
līdz ceļiem. Viens spiedz pēc ožamā spirta, 
cits zvana dakteriem, bet es pasniedzos pēc 
savas pirmās šampanieša glāzes.

Neviens pat nepamanīja, ka izdzēru to šam-
panieša glāzi. Apkārt valdīja pārāk liela drūz-
ma. To jau nevarēja paredzēt, ka mans on-
kulis tā nogāzīsies gar zemi tosta laikā. Es 
arī to negaidīju. Man tas likās kaut kas nere-
āls. Tiesa, viņš izskatījās tāds nedaudz slims, 
bet kaulainumu un apetītes trūkumu visi 
mēdza norakstīt uz milzīgo cigarešu dau-
dzumu. Viņš agrāk glabāja vienu cigareti 
aiz auss, vienu mutē starp dzeltenajiem zo-
biem un pārējo paciņu rūtainā krekla krūšu 
kabatiņā. Uz svētkiem, protams, onkulis bija 
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uzvilcis smalkākas drēbes. Tomēr arī gaiši zi-
lajam kokvilnas kreklam bija kabata mazajai 
cigarešu paciņai.

Mūsu mājās iekštelpās smēķēt bija aizliegts, 
lai gan es biju redzējusi, kā mammis citreiz 
skumjās izsmēķē kādu tievo pie atvērta loga. 
Tas bieži vien tā mēdza notikt ziemā, un tad 
istabā ieplūda aukstais gaiss. No aukstu-
ma uzmetās zosāda, bet patiesībā tie varē-
ja būt arī skumju pieskārieni. Es iedomājos, 
ka skumjas ir tāds garš, tievs pusaudzis, kurš 
ģērbies melnā un apgrābsta tevi, kad to ne-
maz negaidi. Un skaidrs, ka tas ir neredzams.

Pēc onkuļa ģīboņa mammi skumjas piemek-
lēja ļoti bieži. Tāpat mēs bieži braucām pie 
viņa ciemos. Bērnībā mēs to nekad nedarī-
jām. Tas man bija kaut kas pilnīgi jauns. Kat-
ru reizi onkulis brīnījās par mūsu apciemoju-
mu, kaut gan braucām ik nedēļas. Viņš arī iz-
skatījās tā, it kā nevienu negaidītu. Kājās vi-
ņam vienmēr bija rūtainas pidžambikses, bet 
iecienīto flaneļa kreklu ar mazo kabatiņu bija 
nomainījis plats vilnas džemperis. No malas 
tas likās maigs, bet, kad mēs apskāvāmies, 
vienmēr kodās man vaigos. Tāpat mans mī-
ļais onkulis, kurš senāk bija licies priecīgs un 
atjautīgs, tagad vienmēr bija saguris. Turklāt 
ar katru reizi arī kļuva blāvāks un blāvāks. 
Onkul, onkul, kur tu pazaudēji savu krāsu? 
Es esmu droša, ka tā paslēpusies starp ta-
vām cigarešu paciņām, kas bija izmētātas pa 
visu dzīvokli. Divas gulēja uz virtuves galda, 
dažas uz palodzēm, viesistabā uz grīdas vai 
guļamistabas grāmatu plauktā. Dažas ciga-
retes stāvēja kaut kur atliktas pa vienai. To 
marka atšķīrās no tām, kas bija paciņās. Vie-
nīgi šķiltavas atradās pie paša onkuļa. Uzti-
cīgs rūtiņām, viņš tās glabāja pidžamas ka-
batā. Bija nedaudz savādi skatīties, kā viņš 
ar saviem tievajiem sērkociņu pirkstiem spē-
lējās ar uguni. Likās, ka ar šīm lētajām šķil-
tavām onkulis var aizdedzināt arī savus pirk-
stus. Mūsu klātbūtnē viņš nepīpēja. Nekad.

Es ieteicu aizvest onkulim saldējumu. Kad 
mēs sen, sen atpakaļ vēl mēdzām iet kopā uz 
jūru, kad onkulis bija mans auklis, viņš vien-
mēr mani palutināja ar saldējuma bumbiņu. 
Tas bija mūsu mazā pirkstiņa noslēpums, lai 
gan tagad jau esmu diezgan pārliecināta, ka 
viņš neko tādu neatceras. Mēs vēl joprojām 
neesam pārmijuši nevienu vārdu. Es parasti 
sēžu viņam blakus pie virtuves galda un ska-

tos uz galda vidu. Ar laiku viņš sāka tur likt 
svecīti, lai man būtu, kur raidīt skatu. Citreiz 
es dzirdēju, kā viņš mammim pārmet, ka vi-
ņai nevajadzētu mani ņemt līdzi, bet es vien-
alga neko neteicu. Tagad es jau zinu, ka viņš 
māk lasīt domas.

Onkulis nekādu īpašu sajūsmu par saldē-
jumu neizrādīja. Es cerēju, ka viņš kaut ko 
teiks, jautās par mūsu mazo noslēpumu, bet 
mammja klātbūtnē jau to nemaz nevar at-
klāt. Domās nosaucu sevi par muļķi – gan 
par šo iedomu, gan par iespēju pieļaut, ka 
viņš vispār atceras. Onkulim izrādās ir spe-
ciālā karote ar ko var uzvelt bumbiņas. Viņš 
mammim ielika vienu, bet man divas šoko-
lādes bumbas. Pats viņš sev neielika nevie-
nu. Patiesībā onkulis pat nepaņēma sev šķī-
vīti vai karotīti, lai ēstu no visas kārbas. Viņa 
ēdamrīki bija apputējuši. Onkul, onkul, es tā 
gribētu ar tevi palikt divatā un kaut ko izda-
būt no savas mutes. Man gribas tev izstāstīt, 
cik ļoti man pietrūkst vasaras.

Tā bija pēdējā ciemošanās. Pēc divām nedē-
ļām mēs ar mammi braucām savākt onkuļa 
mantas, lai varētu viņa mazo mitekli izīrēt. 
Es tā arī nebiju saņēmusies viņam kaut ko 
pateikt. Mammis, protams, izlēma izvēdināt 
visas istabas, lai kaut nedaudz tiktu vaļā no 
cigarešu smakas. Atkal skumjas grābstījās 
gar mums. Tās centās arī mani apskaut, lai 
kā es cīnījos pretī. Mēs tomēr apskāvāmies, 
un kļuva ļoti auksti.

Mans uzdevums bija savākt izmētātās ciga-
retes. Vienu no tām es ieslidināju savas adī-
tās jakas dziļajā kabatā. Tās pašas dienas va-
karā tā kļuva par manu pirmo cigareti. Un 
manu džinsu kabatā atradās tieši tādas pa-
šas lētās šķiltavas, kādas bija manam mīļa-
jam onkulim. Ak, onkul, onkul, onkul, tikai 
nesaki mammim. Es zinu, cik ļoti viņa dus-
motos. Protams, tā bija tikai viena cigarete. 
Tikai es vairs savu onkuli tik ļoti nenosodīju, 
arī mammi ne, kad mūsu mājās logs aizvien 
biežāk palika vaļā.

Man šķiet, ka skumjas neizmanto durvis. Tās 
māk ierāpties tikai pa logu, un, ja logs vien-
mēr ir atvērts, tad tas ir jau pārāk vienkārši. 
Vienreiz man bija doma mammim kaut ko 
teikt šajā sakarībā, bet viņas acis bija tik spī-
dīgas un īsie mati tik trekni, ka izlēmu labāk 
neteikt neko. Tagad es nerunāju vairs ne ar 
savu mirušo onkuli, ne ar savu dzīvo mam-
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mi. Citreiz es onkulim mēdzu uzrakstīt kādu 
vēstuli. Tas bija bezjēdzīgi. Viņš tak bija miris. 
Sākumā man gribējās vēstules saplēst, bet 
tad es izlēmu labāk tās paslēpt skapī starp 
salocītajiem kokvilnas krekliem. Mammis ar 
mani nemaz necentās runāt. Tāpat, kā mans 
mīļais onkulis.

Mammis nekļuva blāvāks. Viņa no ārpuses 
vispār nebija mainījusies. Tikpat koša un krā-
saina. Ja pie mums atnāca ciemiņi, mammis 
smējās un piedāvāja iedzert. Es nerunāju. 
Citi kaut ko mammim centās pārmest, bet 
es vienalga neko neteicu. 

Man likās, ja es sākšu smēķēt, sadraudzēšos 
atkal ar mammi. Vasarā logs visu laiku stāvē-
ja vaļā. Un vakaros caur to iekšā kāpa skum-
jas. To kedu šņorēs bija sapiņķerējies auks-
tums. Es atkal atcerējos savu onkuli, savu 
mazā pirkstiņa noslēpumu. Viņš tā arī nebi-
ja neko izstāstījis mammim. Onkulis manas 
vēstules nesaņem un nelasa, bet es esmu 
diezgan droša, ka viņš mani nenodotu. Drī-
zāk sēdētu man tieši pretī pie sava virtuves 
galda un smēķētu.

Man bija nedaudz bail sākt smēķēt. Es ne-
gribēju, ka skumjas rāpjas pa manas ista-
bas logu. Bet bija jārīkojas. Es ātri pieskrē-
ju pie mammja, kamēr viņa gaidīja ikvaka-
ra skumjas. Tā nebija mana pirmā cigarete, 
bet mammis domāja savādāk un iesita man 
pļauku. Es klusēju. Viņa turpināja man sist 
pļaukas, līdz es pateicu, ka pietiks. Viņa man 
neko neatbildēja. Tā nebija mana pēdējā ci-
garete.

Mēs kaut kā tīši vai netīši samainījāmies lo-
mām. Vai arī tas vienkārši bija viņas sabru-
kums, ko neviens nemanīja nākam, jo kopš 
onkuļa bērēm bija pagājis jau pārāk ilgs laiks, 
lai tuviniekiem nāktu prātā sasaistīt mūsu 
mīļā onkuļa aiziešanu ar mammja pēkšņo 
depresiju. De-pre-sija. Šo vārdu neviens ne-
kad neteica skaļi. Vai jūties nogurusi? Pro-
tams, ka viņa bija nogurusi. Vai viss kārtībā 
darbā? Viņa jau vairākas nedēļas nebija tur 
rādījusies. Vai problēmas skolā? Jā, es va-
rētu būt problēma, bet ar mani problēmu 
nav. Galvassāpes? Slima? Nu, taču stāsti! 
Pie mums ciemos vairs neviens nenāca. Pro-
tams, ja neskaita skumjas. Pirms tās iekāpa 
pa logu, vienmēr nedaudz iečaukstējās koku 
lapas vai kādi putni, kurus parasti sadzirdēt 
nevar, skaļi novicināja spārnus, vai plastma-

sas spainim dārzā ar mīkstu būkšķi uzkrita 
ābols. Likās, ka šīs skumjas ir noslēpumainas. 
Tās nekad nerunāja. Tāpat kā es. Arī ar pa-
šām skumjām neviens necentās sākt sarunu. 
Tāpat kā ar mani. Skumjas bija mans vienī-
gais draugs. Mums kopā nevajadzēja runāt. 
Citreiz pat nevajadzēja domāt. Ar skumjām 
nebija neveiklu klusuma brīžu. 

Tas bija tāds svētdienas klusums, kas tās pa-
vadīja. Klusums, kurš ienāk mājās pēc kārtī-
gas spodrības dienas, klusums, kurš noslā-
pē tramvaja skaņas un riteņbraucēju taurī-
tes. Šis klusums man traucēja izolēties no 
mammja problēmām. Es pārāk labi varēju 
saklausīt, kā tiek aizdegta cigarete vai jauna 
vīna glāze izņemta no sekcijas. Ik pa laikam 
mammis kādu sasita, bet tas notika klusi. Pat 
klusāk par klusumu. Virtuvē ieiet bija bīsta-
mi. Paverot durvis uz turieni, visā mājā parā-
dījās puvuma smaka. Kopš ciemiņi vairs ne-
nāca, mammis mājās negatavoja. Mēs pār-
svarā gājām ēst uz kafejnīcām vai pasūtījām 
ēdienu uz mājām, vai neēdām vispār. Daž-
reiz mani aizsūtīja uz veikalu pēc baltmaizes. 
Mammis varēja norīt pat divus vai trīs balt-
maizes kukuļus dienā. Viņai nevajadzēja ne 
sviestu, ne ievārījumu, neko. Varbūt pa re-
tam, kad viņa pati aizgāja līdz veikalam, uz 
maizes parādījās nenovārīti cīsiņi vai jau ga-
tavas kotletes. Man no tā visa netika nekas. 
Es par atlikušo naudu pirku saldējumu. Pie-
mājas veikaliņā plombīrs maksāja vienpad-
smit santīmus. Parasti man izdevās nopirkt 
kādus četrus vai trīs saldējumus. Ja biju ļoti 
izsalkusi, pirku vafeles vai auzu pārslu cepu-
mus. Mani interesēja tikai saldumi.

Virtuves izlietnē pa to laiku gaidīja neno-
mazgātu trauku kaudze no pēdējām vie-
sībām. Ap izlietni bija sakrauti visi pārējie 
mūsu mājas šķīvji un bļodas, karotes un dak-
šiņas. Es zināju, ka tā ir arī mana vaina. Es 
jau biju pietiekami liela meitene. Savā prā-
tā vēl lielāka nekā realitātē. Reiz es centos 
kaut ko darīt lietas labā, bet, kad pacēlu vā-
ciņu kādam no grāpīšiem, man pretī pavērās 
mazu baltu tārpiņu kolonija. Uzliku vāciņu 
atpakaļ un izgāju no virtuves. Tāpēc mēs ar 
mammi labi sapratāmies. Viņa izvēlējās ēst 
maizi, bet es – saldumus. Un mums abām 
bija labi. Ar laiku, protams, man piegriezās 
stiklenes, cepumi un, jā, pat saldējums. Es 
pārgāju uz baltmaizi, kura mammim laikam 
bija apnikusi, jo viņa pat to neēda. Likās, ka 
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viņai būtu jāpaliek tievākai no neēšanas, bet 
tā nebija. Patiesībā mammis kļuva aizvien 
lielāks un lielāks. Vislielākā bija seja. Viņas 
acis piepampa, lūpas kļuva biezākas un rei-
zēm pat zilas, vaigi bija uzblīduši, it kā vi-
ņai sāpētu zobi. Iespējams, viņu patiešām 
mocīja zobu sāpes, un es sāku nedaudz par 
viņu satraukties. Bet tikai nedaudz. Lai gan 
klusums man vienmēr lika viņu dzirdēt, un 
skumjas iet ar viņu runāties, es pretojos. Ag-
rāk mēs lieliski viena ar otru sadzīvojām, bet 
kopš mammis vairs nepameta viesistabas dī-
vānu un kopš logs vienmēr bija vaļā, un kopš 
viņas seja bija piepūtusies, man no viņas bija 
bail. Klusums deva man iespēja sadzirdēt, 
cik skaļi elpo mammis, cik skaļi cilājas viņas 
krūtis, kā, viņai pagriežoties, iečīkstas dīvāns. 

Divas dienas pirms mums pazuda elektrība 
viņa sāka kustēties apkārt, bet viņas acis bija 
pārāk piepampušas, lai kaut ko redzētu, tā-
pēc mammis krita un atsitās, atkal cēlās un 
streipuļoja. Viņa kaut ko meklēja. Kaut ko kā 
mums vairs nebija. Viesistabas dīvāna šķir-
bās bija sabāztas mazas stikla pudelītes, arī 
zem mammja gultas slēpās dažāda izmēra 
pudeles. Lielais pieblīdušais briesmonis vairs 
nebija mans mammis. Un, kad monstrs cēlās, 
visa māja iedžinkstējās. Es atceros, ka onku-
lim bija tā pati vaina. Tad viņš smagi saslima, 
un nu viņa vairs nav. Man nekad mans mī-
ļais onkulis savā kodīgajā vilnas džemperī un 
mans mīļais mammis viņas zīda halātā nebi-
ja likušies tik līdzīgi. Patiesībā, pat mammja 
zīds bija palicis kodīgs. Laikam tas monstrs 
dara visus apģērbus kodīgus. □

Inguna Bauere

ZIEMASSVĒTKU 
BRĪNUMS

Ziema šogad lāga nebija padevusies krāšņu-
mā pat šeit, pašā Vidzemes augstienē, kur 
par sniega un sala neesamību aukstākajā 
gadalaikā gandrīz nekad nebija iemesla žē-
loties. Kad, par piemēru, Liepājas pusē tele-
vīzijas ziņu smukulīte sola slapju sniegu un 
pat lietu, te parasti sniga un piesala. A šo-
gad nekā – sadraņķēja, sadraņķēja slapju 
baltumu vakarā, un no rīta, skaties, pil at-
kal aizgūtnēm. „Kaut nu vismaz Ziemassvēt-
ki atnāktu ar sniedziņu,” Maruse nodomāja, 
žigli klinkādama no mājas uz attālo bodi ar 
ragaviņām pie rokas pēc maizes un citiem 
nepieciešamākajiem pirkumiem bērniem un 
papirausiem savam vecim, kurš ne ar labu, 
ne ļaunu nebija no tās kūpināšanas ligas at-
runājams. „Balta nauda izkūp gaisā!” Maru-
se nerimās vaimanāt, bet vecis pretī ar zo-
biem un nagiem. Vienīgais prieks dzīvē tas 
šim esot, vot! „A kā ta’ bērni?” Maruse bija 
sašutusi, veča runā klausīdamās. Šis tik at-
meta ar roku, sak, ko nu muldi, sieviete. At-
radusi laimi, ko domājies! Pilna māja tās lai-
mes – pašam saimniekam kāju nav kur pa-
spert, uz riņķi nav kur apgriezties! Matus no 
galvas tā laime ēd nost, spēj tik piebarot! 
Maruse paraustīja plecus – dumjam putnam 
dumja dziesma. Tiesa gan, sadzīvošanai di-
vās istabiņās septiņu atvašu ņudzoņa reizēm 
tiešām mazliet traucēja, bet tas jau tikai tādā 
nelāga laikā kā tagad. Kad beidzot piesals 
un uzsnigs sniegs, mazie bambānēni, kā vi-
ņus skolā sauca, paspruks uz visām četrām 
debess pusēm no mājas, ka balti dūmi nokū-
pēs, jo bija taču skolēnu brīvdienas.

Maruse atšķirībā no sava vīra bērnus mīlēja 
ļoti. Ja Dievs dotu, būtu labāka iztikšana un 
arī kāds gadu desmits mazāk, labprāt dzem-
dētu vēl kādu, tikai... gauži švaki, jā, paga-
lam slikti patiesībā gāja Bambānu saimei ar 
to iztikšanu. Vecais ne vella nepelnīja, seviš-
ķi tagad ziemā, kad traktorista pakalpojumi 
nevienam nebija vajadzīgi, Maruse pati arī 
bezdarbniece, jo kur tad sieviete viņas ga-
dos, turklāt septiņu bērnu māte, lai laukos 
darbu ņemtu? Nu ja, bet pasapņot jau ne-
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vienam nav liegts. Naski soļodama pa slapjā 
sniega putru, kur kājas negribot skrēja katra 
uz savu pusi, un vilkdama aiz sevis ragaviņas, 
sīkā sieviņa, sevi un savējos pažēlodama, no-
grozīja galvu un paskaļi nopurpināja nesa-
protamu sakāmo. Cilvēki, kas viņu nepazina, 
droši vien domāja, ka Bambānu Marusei, kā 
saka, nav visi pieci mājās, jo viņa bieži mē-
dza sarunāties pati ar sevi. Tak bija gan mā-
jās, turklāt nevis pieci, bet gan astoņi, dumjo 
veci ieskaitot! Un kāpēc tad viņu neskaitīt? 
Vai tad nebija Marusei tā kā astotais bērns 
– barojams, apmazgājams, apčubināms? Lai 
nu kā, Maruse mīlēja arī viņu. „Uz svētkiem, 
ja vien varētu, uzdāvinātu viņam veselu va-
gonu ar tiem zelējamiem velnakauliem, ne-
maz nebūtu žēl,” Maruse domāja. Un bēr-
niem? Bērniem lielākais prieks noteikti būtu 
par kārtīgu maltīti. Vecākie arvien dīca, ka 
katrā ēdienreizē tikai plika maizīte un ūdens. 
Mazie samierinājās, jo neko citu vēl nezinā-
ja. Eh, ja notiktu brīnums un nokristu tagad 
naudas maiss pie viņas kājām no gaisa... At-
tapusies no sapņiem, sieviņa pielieca galvu 
un ieklausījās – traktora motora troksnis? 

– Kā velnu piemin, tā šis nāk rūkdams, – Ma-
ruse bija pārliecināta, ka spēkrata rūcinātājs 
nav neviens cits kā pašas vecis. – Kur, ellē, 
šim jālec tādā laikā?

Rūkoņa tuvojās, bet pēc brīža, kad traktors, 
lēni tuvodamies no aizmugures, parādījās 
ceļa līkumā, Maruse, kas līdz tam bija stā-
vējusi un ausījusies, vienaldzīgi pagriezās un 
turpināja ceļu. Tik vien, ka pakāpās pašā ma-
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liņā, lai braucamais tiktu garām bez līkumo-
šanas.

– Par velti es te mīcos pa šļuru, nav jau tram-
vajs, var apbraukt apkārt, – Maruse purpinā-
ja, bet godprātīgi turējās ceļa malā, jo nebija 
jau nekāda tumsone – i radio klausījās, i tele-
vizoru skatījās, un zināja, kas darās uz Latvi-
jas ceļiem neuzmanīgu kājāmgājēju dēļ. Tur-
klāt viņa čāpoja pa nepareizo ceļa pusi, ko 
arī labi apzinājās. Nu tad lai brauc trakto-
rītis laimīgs, Maruse viņam netraucēs, viņa 
daudz labāk vēlējās būt gājējs, nevis bojāgā-
jējs, vot tā!

Kad traktors pabubināja sieviņai garām, viņa 
pēkšņi savā straujajā skrējienā apstājās kā 
zemē iemieta. Debess tētīt, kas gan tur vil-
kās pa zemi aiz tā metāliskā briesmoņa, ie-
kārts striķos kā viņas ragaviņas?! 

– Cūciņa! – Maruse izdvesa un ķēra pie sirds. 
– Velk pa zemi cūciņu! – viņa atkārtoja vairā-
kas reizes, līdz saprata, ka nesapņo. Maruse 
pielika soli un pusteciņiem, pusriksīšiem ne-
sās pakaļ traktoram. Tālu jau nebija jāskrien. 
Kad viņa aizelsusies nokļuva mežmalā, trak-
tors aizducināja kaut kur tālēs zilajās, bet lo-
piņš, kura dēļ viņa bija tā steigusies, turpat 
vien mētājās. Tas gulēja kājām gaisā un sa-
stingušu skatu vērās pelēkajās ziemas de-
besīs. Saprotams, beigts, taču tik smuks un 
apaļš un... 

Abi brāļi Zemsavieši cūku kaut norunāja pē-
dējā dienā pirms Ziemassvētkiem. Noliktajā 
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laikā Juris ieradās Jāņa mājā ar polšu kabatā. 
Saimnieks sameklēja glāzes, ielēja abiem un 
pieskandināja:

– Tā teikt, kausim to kukaini nost, lai svētkos 
galdā netrūkst pavalga, lai godam varam 
nosvētīt Tā Kunga dzimšanas dienu. 

– Ko nu gvelz niekus, runā kā lauku cilvēks – 
zacenei galerts jāuzvāra, – smējās Jurka, ap-
celdams savu vecāko brāli, kurš no laika gala 
bija „ar mākslinieciskām novirzēm” un katru 
runāšanu mēģināja pārvērst par dzejas lasī-
jumu. 

– Labi, Juri. Tikai tu būsi tas, kurš to grēka 
darbu uzņemsies uz savas sirdsapziņas, – Jā-
nis, lai arī pie apcelšanas pieradis, tomēr mē-
ģināja tēlot mazliet apvainoto. 

– Eu, lēnāk pār tiltu, brālīt! Tava cūka, tu arī 
šeptējies, – Juris turējās pretī. 

Tā bija problēma. Ne viens, ne otrs no brā-
ļiem Zemsaviešiem nevēlējās atņemt lopam 
dzīvību. Nē, tā ne! Vēlēšanās bija gan, bet 
viņi nespēja. 

– Tāda vārda „nevaru” nemaz nav, – filozo-
fēja Jānis, – ir tikai „negribu” vai „nemāku”.

– Nu tad uzskatīsim, ka es nemāku.

– Sit mani nost, skaidrā prātā es arī to neda-
rīšu, – teica Janka un aicināja Jurku kāpt ma-
šīnā un braukt uz veikalu. – Tā cūka ir audzē-
ta, un gar zemi viņa ir jādabū, izstiepies vai 
saraujies. Citas izejas nav – nopirksim vēl pa 
pusstopam un tad...

Sacīts, darīts. Kad pusstops bija iztukšots, 
vilka laukā otru, jo ar vienu tā kā likās par 
maz. Kad arī otrs gāja uz beigām, sāka dar-
bu dalīšanu, jo nu dūša abiem kāvējiem bija 
taisna kā miets.

– Tu sitīsi, es duršu, – teica Janka un pavici-
nāja dunci.

– Nezibini to nāves daiktu man gar acīm, jau 
tā raibs metas, – Jurka paguris atspiedās uz 
lielās cūku sitamās vāles. Abi galerta gādātā-
ji jutās gatavi lielajam darbam. 

Brangais cūcis aizgaldā izlikās bezbēdīgs un 
apmierināts ar dzīvi, ieraudzījis ciemiņus, ie-
rukšķējās kā pats omulības iemiesojums.

– Netūļājies, grāb aiz ausīm un velc viņu lau-
kā, – skubināja Juris. Jānis darīja kā teikts. 

Kad cūcis pārsteigts izklumburoja pagalmā, 
Juris blieza ar vāli pa pieri, un Jānis, dunci 
atvēzējis, dūra, kā mācīts – zem padusītes... 
Lops skaļi kviekdams aizbēga atpakaļ aizgal-
dā. 

– Nu ir sūdi, laikam nomāzējām.

– Ko tu muldi, cūkas dabu nepazīsti? Drus-
ku pabizos un gar zemi būs. Lieta ir padarī-
ta, varam iet ieraut čarku par izdošanos. Pēc 
brītiņa nāksim izlaist zarnas.

„Pēc brītiņa” nekāda zarnu laišana tomēr ne-
notika, jo abi brāļi jutās pārlieku saguruši 
pēc lielā darba un nolikās nosnausties. Otrā 
rītā pirmais attapās Jānis:

– Jurka, klau, man liekas, mūsu galerts pali-
ka neizvārīts.

Juris berzēja pieri un miedza aizpampušās 
acis. Beidzot, sapratis kas par lietu, lēni kā 
notiesāts vilkās brālim līdzi uz kūti. Bet tur... 

– Nenāc man klāt, sātana izdzimums! – Janka 
iebļāvās nebalsī, kad cūcis, urkšķēdams un 
dzīvāks par dzīvu metās uz viņa pusi. – Ska-
ties, Jurka, šim vēl duncis ribās, bet dzīvs! 
Tas taču nevar būt!

– Noburta! Ne velti Frosja teica, te visādi va-
zaņķi apkārt vazājoties. Citādi nebūs, brāl, tā 
cūka ir nolādēta un noriebta, tici man!

– Ko tu te ņemies ar pesteļošanu, labāk skrien 
pēc bises!

Jurka aizelsies darīja kā likts. Kad šāviena 
troksnis beidzot izplēnēja aiz koku galotnēm 
un izbiedētās vārnas pārstāja ķērkt, sātana 
izdzimums rukša izskatā beidzot notirināja 
kājas un izlaida garu. Abi brāļi stāvēja slak-
tiņa vietā un caur pieri lūrēja viens uz otru.

– Nu? – jautājoši noņurdēja Janka.

– Tu jau mums tas dzejnieks, saki tu.

– Es teikšu... Es domāju...

– No miroņa pirdienu ātrāk dabūs laukā, 
nekā no tevis sakarīgu valodu! Tā cūka ir no-
pesteļota, un kā tāda ēdama vairs nav! Vis-
maz es pasaku skaidri – noriebtu gaļu mutē 
neņemšu!

– Tad jau...

Jurkam šodien bija tā lielā dūša. Un princi-
pi. Viņš bija tas, kurš sameklēja striķus, ie-
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darbināja traktoru un piesēja tam pakaļga-
lā nopesteļoto lopu. Viņš bija tas, kurš svil-
podams stūrēja tērauda rumaku pa ceļu uz 
mežu, kamēr brālis kā nelaimes čupiņa sēdē-
ja blakus, kratījās vienā ritmā ar traktoru un 
žēlabaini pūta kā sila briedis.

– Ko tu pūt? Nu, ko tu pūt, es tev prasu, dzej-
niek, ko? Galerta žēl? – Juris sauca skaļi, lai 
pārkliegtu traktora motora troksni. Jānis 
neatbildēja. Viņam gluži vienkārši un gauži 
prozaiski sāpēja galva. 

– Ak, manu dieniņ, kāda skaista cūciņa! Un 
pameta mežā! Traki cilvēki! Un gluži silta 
vēl! – Bambānu Maruse dvesa, veldama kus-
tonīti savās neiztrūkstošajās ragaviņās. Ar 
tām viņa staigāja uz veikalu, ar tām gandrīz 
ik dienas paspēja apskriet pagasta miskas-
tes, kur, starp citu, daudz labu Bambānu ģi-
menes ikdienas lietošanai derīgu mantu bie-
ži izdevās atrast.

– Nu saki, viens cilvēks, vai tas ir prāta darbs? 
Cūciņu izmest mežmalā – kur gan tas re-
dzēts?! Un kam viņa tagad pieder, ko?

Izteikusi pēdējo jautājumu, Maruse saprata 
– viņas lūgšanas ir uzklausītas, Ziemassvētku 
brīnums ir noticis! Bambānu saimes Ziemas-
svētku galdā šogad kūpēs cūkas šņukuriņš 
un smaržos karbonādes! 

Tāds, lūk, pastāstiņš par nesen nosvinētajiem 
svētkiem. Starp citu, neko neizdomāju, ap-
rakstītais ir balta patiesība, tikai cilvēku vārdi 
un uzvārdi samainīti, lai nojauktu pēdas. Ti-
ciet brīnumiem, tie piepildās! Un, ja tie no-
tiek jūsu acu priekšā, vienalga, Ziemassvēt-
kos vai gluži parastā, lietainā dienā, nebrī-
nieties pārlieku, jo šajā baltajā pasaulītē ne-
iespējams nav nekas. □

Elvīra Bloma
SŪRUMS

*
Mana jaunība ir akla
Tai ir atklāta seja
Pavērta brūce
Uzarta eja
Gar māju nogāztie koki
Kā sastindzis salūts
Kura mirguļojošie ragi
Kritienā iecirtušies zemē 
Līdz kaulam

Mana jaunība ir siekalas
Melns acu zīmulis
Saspraudes un cigaretes
Mana jaunība gandrīz
pakārusies skapī

Gar māju nogāztie koki 
Kā pakrituši milži
Kam no zemes rēgojas
Izrautās artērijas

Sastindzis sprādziens

Elvīra Bloma (1986) studējusi kultūras teoriju, 
muzeju zinības un teoloģiju, strādā Raiņa un 
Aspazijas mājā Rīgā, arī kultūrvietā „Hāgenskalna 
komūna”. Top pirmais dzejoļu krājums, atdzejo no 
angļu valodas. <ebloma@inbox.lv>
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*
Pēkšņi mūs sadzēla iekāre
Un mēs sūcām viens otra 
Sūrumu
Kā tumšu zemi un 
Sirdspukstus
Kā karstus akmeņus
Grūdām pie otra 
Svelošās ādas 
Savus
Papīra pirkstus
Un tad rāvām tos nost 
Apdegušus un stīvus
Bāzām tos mutēs un izsūcām 
Saldās pelnu čūlas
Stingām baismās dzirdot
Trokšņus aiz sienas
Iedomātus vai īstus
Bailēs no kāda kas 
Varētu iztraucēt
Atraut durvis un ieraudzīt mūs 
Kailus
Un trauslus mezglā
Tavs ķermenis kā kalns
Tu gribēji mani ārdīt
Manas krūtis kā mīksta maize
Ko tev plēst
Un paduses 
Degošs vīraks
Es kļuvu tev par šūpuli
Un dīvānu
Par cietuma lāvu
Un kuģa kajīti
Tad kāds atrāva durvis
Un es čukstēju
Ja es tevi neiegūšu
Tagad
Es nezinu 
Kas notiks
Un tā mēs
Turpinājām

*
Vispirms ir jāiesildās

Sākumā stiepšanās vingrojumi 
pietupieni izklupieni nedaudz kafijas
Cigaretes vietā konfekte un 
viena prozaka tablete 

„Antidepresanti izraisa demenci”
„Alkohols nerisina problēmas” 
Vientuļa pudele kā nolauzts bises stobrs 
iegūlusi miskastes čaukstošajā kapā
paskaties spogulī meitenīt
No ledusskapja tek tērcīte
Kaimiņiene lauž ārā sava dzīvokļa durvis
Es esmu gandrīz laimīga
Pagalmā bērni dzenā žurkas un viens otru
Mana esamība ir noslēpums un arī pagalma 

esamība šķiet trausla
Es gribu iemīlēties 
Kāpēc es nevaru iemīlēties sevī
Kā šajā mājā
Kur bērni pieklājīgi lamājas
It kā kāds par to tiem 
Liktu atzīmes
Nekas nav tik piemērots lamām 
Kā šis pagalms
Atkal kāds man saka 
man netiks piedots

Ledusskapī sasalušais medus
No ceļojuma pārvestais magnētiņš 
miniatūrais Eifeļa tornis

Šī diena ir kā tas sikspārnis 
kas nejauši aizķēra manus matus
Kad izskrēju mežā
Jo vairs nevarēju izturēt 
nemitīgo
Būšanu kopā

Vajag vispirms iesildīties 
izdzert tēju 
tad uzrakstīt dzejoli
Vajag

*
Es apsēdos pie bāra un iestūmu savu 
aizvainojumu dziļāk sevī
Pilsētas centrs tukšs kā pudele sētmalē
Naktī vējš skan kā plīstošas bikses
Tur es arī esmu kā rūtiņu lapa
Apdzīvota
Kā Baltkrievija
Mazliet bēdīga
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*
Tāpēc, ka tu stāvēji virtuvē kails un 
pustumsā tava miesa mirdzēja kā klusums.

Tāpēc, ka tava ēna uz ledusskapja sienas 
dubultojās un vienīgā kustība starp mums 
bija garām braucošu auto gaismu dūrieni 
mūsu logā.

Tāpēc, ka šajā tumšajā ziemas laikā 
mums gandrīz bija jāvalkā gāzmaskas, lai 
neapliptu ar pelēcību.

Tāpēc, ka tobrīd mēs bijām noguruši no 
pašu dusmām un bezgaumības.

Tāpēc, ka tu atļāvies būt greizsirdīgs, lai gan 
skaidri zināji, ka neviens nespēj konkurēt ar 
tevi.

Tāpēc, ka bija gandrīz četri no rīta un mēs 
jau fiziski jutām, ka tuvojas jauna diena, 
kad mēs pilnībā aizmirsīsim viens par otru.

Tāpēc, ka tu nosauci mani par padauzu, 
lai gan zināji, ka visas sievietes ir maukas, 
izņemot mani.

Tāpēc, ka tu biji kails, bet man mugurā bija 
tavs krekls, un tu gribēji, lai starp mums 
valda līdztiesība.

Tāpēc, ka tas bija komunālais dzīvoklis 
un jebkurā brīdī mūs varēja pārsteigt 
kāds svešs,  bet tomēr, dzīvojot tik tuvu, 
atsevišķās lietās labi iepazīts kaimiņš.

Tāpēc, ka es tobrīd nespēju tev pateikt nē, 
un man tāpēc bija ļoti bail no tevis.

Tāpēc, ka tu gribēji uzgriezt ļoti skaļi diženo 
skaņdarbu „Lacrimosa” un visus pamodināt, 
vienkārši tāpēc, ka tev to tik ļoti to gribējās.

Tāpēc, ka tu stāvēji virtuvē kails un draudīgs 
un sasirdzis ar ziemas pelēcību, iztēlojies 
mani par pasauli, kurā tu pēkšņi vairs 
negribēji dzīvot.

Tāpēc, ka mēs nevarējām bļaut, mēs 
varējām tikai uzbrūkoši klusēt.

Imants Tillers. Patafiziskais cilvēks. 1984. Kartons, audekls, sintētiska polimērkrāsa, ogle, zīmulis, 
uz 168 kartoniem. No. 2466-2633, 304 × 532 cm                 Jaundienvidvelsas mākslas galerijas kolekcija 



Imants Tillers. Glezna, kas nerunā. 1990. Kartons, audekls, sintētiska polimērkrāsa, guaša, 
eļļas krītiņi, uz 42 kartoniem. No. 30966-31013, 213,4 × 177,8 cm 
                                                                                            Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija, Rīga
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MĀKSLA
Elita Ansone

IMANTS TILLERS. 
CEĻOJUMS UZ 
NEKURIENI
Imanta Tillera izstāde „Ceļojums uz neku-
rieni” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, 
notika no 2018. gada 6. jūlija līdz 30. sep-
tembrim. Izstāde tika rīkota kā plaša retro-
spekcija, jo Latvijas skatītājs, neraugoties uz 
sava tautieša nozīmību Austrālijas mākslā, 
līdz šim Tillera daiļradi gandrīz nebija iepazi-
nis. Latvijā tikšanās ar Imanta Tillera mākslu 
notika 1993. gadā, kad Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā tika eksponēta sērijas „Dia-
spora” pirmā glezna (1992). Tās rašanos ie-
dvesmoja Latvijas neatkarības atgūšanas po-
litiskie notikumi, kuru iespaidā Tillers aizsāka 
episku darbu sēriju par cilvēkiem, kas atrau-
ti no dzimtenes, izkliedēti pasaulē, un viņu 
identitāte meklē izpausmi svešā zemē. 

Finansiāli superdārgo ieceri – šoreiz veidot 
izstādi, kas dos priekšstatu par Tillera mākslu 
gandrīz pus gadsimta garumā, realizēt izde-
vās, pateicoties Latvijas simtgades program-
mai, Australia Council for the Arts un dau-
dzu privātpersonu atbalstam. Retrospekcija 
aptvēra periodu no 1975. līdz 2017. gadam 
un parādīja instalācijas, grafiku, glezniecību, 
kopumā 66 darbus no Austrālijas Nacionālās 
mākslas galerijas Kanberā, Jaundienvidvel-
sas galerijas Sidnejā, Austrālijas Laikmetīgās 
mākslas muzeja Sidnejā, Oklendas Mākslas 
galerijas Toi o Tāmaki Jaunzēlandē, trim pri-
vātkolekcijām un paša Imanta Tillera un viņa 
dzīvesbiedres Dženiferas Slatjeres (Jennifer 
Slatyer) kolekcijas, kā arī Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja kolekcijas, kurā šobrīd ir čet-
ri Imanta Tillera darbi. 

Man kā mākslas pētniecei bija liela interese 
izprast šī sistēmu teorijās balstītā konceptu-
ālā mākslinieka domu gaitu un kā kuratorei – 
dedzīga vēlēšanās izstādi izvērst ne vien kā 
vizuālās mākslas notikumu, bet arī „apau-
dzēt” ar plašu kultūras programmu. Lai iz-
prastu Imantu Tilleru kā personību, tiku uz-
runājusi režisori Antru Cilinsku par doku-
mentālas filmas veidošanu. Filmā Iemesti 
pasaulē Tillers stāsta savas ģimenes trimdas 
stāstu, tiek parādīta viņa mākslas tapšanas 

„virtuve” un sadarbība ar aborigēnu māksli-

nieku Maiklu Nelsonu Džagamaru (Michael 
Nelson Tjakamarra). Izstādes atklāšanai par 
godu tika rīkots koncerts, jo Imantam Tille-
ram ar mūziku ir īpašas attiecības – pēdējos 
desmit gados notiek radošs dialogs starp Til-
leru un austrāliešu-skotu komponisti Roza-
lindu Peidžu (Rosalind Page). Neesmu dzir-
dējusi nevienu citu, kas tik fascinējoši spē-
tu runāt par emocionālajiem slāņiem, ko at-
klāj Tillera māksla, un kā vizuālais tiek pār-
vērsts laikmetīgās mūzikas partitūrās. Līdz 
šim Peidža bija jau komponējusi trīs skaņ-
darbus, kas ierosmi guvuši no Tillera glez-
nām. Trīsdaļīgs skaņdarbs Esamība un laiks 
(I - Lacrimae rerum, II - Tabula rasa, III - Para
diso, 2011-2015) klavierēm, čellam un klar-
netei, tika atskaņots izstādes atklāšanā, un 
pasaules pirmizrādi piedzīvoja skaņdarbs 
Horizonts (2018), ko Peidža radīja speciāli 
Latvijas Radio korim Imanta Tillera izstādes 
atklāšanai. 

Tā kā līdz šim latviešu valodā par Imanta Til-
lera mākslu nebija bijušas plašākas publi-
kācijas, izstādes sakarā Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs sadarbībā ar Sidnejas Uni-
versitātes izdevniecību „Power Publicati-
ons“ veidoja grāmatu ar Greiama Koultera-
Smita (Graham Coulter-Smith), Īana Maklīna 
(Ian McLean) un Elitas Ansones rakstiem par 
mākslinieka daiļradi konceptuālās mākslas 
diskursā, aborigēnu mākslas kontekstā un 
Latvijas atsaucēm viņa darbos, katalogā arī 
publicēta Imanta Tillera eseja un izstādes 
darbu saraksts. 

Kā Tillera mākslas gaitu sākums vienmēr tiek 
pieminēta viņa piedalīšanās Kristo (Christo) 
un Žannas Klodas (Jeanne-Claude) Sidnejas 
Mazā līča ietīšanā 1969. gadā, kad viņš kā 
arhitektūras students kopā ar vēl citiem stu-
dentiem iesaistījās šajā aizraujošajā laikme-
tīgās mākslas notikumā Sidnejā, kas izpelnī-
jās pasaules slavu. Tā aizsākās Tillera intere-
se par konceptuālo mākslu, un viņš izvēlē-
jās mākslinieka, nevis arhitekta ceļu. Izstā-
di LNMM ievadīja agrīna Tillera instalācija 
Sarunas ar līgavu (1974-1975), un tā ir ļoti 
nozīmīga Tillera karjeras sākumam, jo tika 
izraudzīta, lai pārstāvētu Austrāliju 1975. 
gada 13. Sanpaulu (São Paulo) biennālē 
Brazīlijā, un šo darbu iegādājās Jaundien-
vidvelsas mākslas galerija. Instalācija veidota 
kā Dišāna (Marcel Duchamp) darba Līgava, 
kuru izģērbj pat tās vecpuiši vai Lielais stikls 
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(1915-1923) un Austrālijas ainavu glezniecī-
bas klasiķa Hansa Heizena (Hans Heysen) ak-
vareļa Vasara (1909) tēlu dialogs.

Tillers 20. gs. 80. gados bija apropriācijas pio-
nieris, viņa apropriācijas koncepcijas izstrādē 
lielu lomu nospēlēja austrāliešu mākslas vēs-
turnieka Terija Smita (Terry Smith) eseja „Pro-
vinciālisma problēma” („Provincialism Prob-
lem“) žurnālā Artforum 1974. gadā (Terijs 
Smits apmeklēja arī Tillera izstādi Latvijā un 
LNMM nolasīja lekciju par viņa māk slu). Ese-
jā tika apgalvots, ka Austrālijas neaborigēnu 
mākslā vispār nav radies nekāds avangards. 
Austrāliešu baltie mākslinieki tikai imitējot 
rietumu kultūras centros radušos mākslas 
darbus. Smita apgalvojums, ka neaborigē-
nu austrāliešu māksla ir „provinciāla” izai-
cināja Tillera kritisko prātu. Provinciālo kul-
tūru skumjais liktenis atkārtot centra idejas 
Tilleram šķita koncepcijas vērts, un viņš no-
lēma rietumu mākslas darbus atkārtot tieši, 
nevis atdarināt vai radīt kaut ko līdzīgu, bet 
jau radītus mākslas darbus sākt izmantot kā 

„redīmeidus“. Sarunās ar līgavu šai ziņā viņš 
spēris tikai pirmos soļus. Apropriācijas kon-
ceptu Tillers konsekventi sāka izmantot 80. 
gados. Jāatzīst, tā nav tikai bezkaislīga tēlu 
piesavināšanās. Tillers citē tikai tos māksli-

niekus, kuri viņam ir garīgi tuvi. Apropriāci-
ju viņš lieto, lai radītu komunikācijas tīklu ar 
visiem laikmetiem un māk sliniekiem, saska-
tot sakarības un veidojot sistēmas pasaules 
mākslā radīto tēlu, literatūrā uzrakstīto dar-
bu, vēsturē notikušo kolīziju un savas perso-
niskās biogrāfijas attiecībās. 

Izstādei „Ceļojums uz nekurieni” īpaši arī 
komplektēju darbu grupu, kurā atrodamas 
atsauces uz Latviju, un tādu darbu Tillera 
mākslā ir daudz – ap simts, izstādē šādi bija 
13, no tiem seši, kuru galvenā tēma ir Lat-
vijas vēsture un Baltijas atmoda, un septiņi 
darbi, kuros citētas Jāņa Jaunsudrabiņa Bal
tā grāmata un latviešu tautas pasaku ilustrā-
cijas, Rīgas senā arhitektūra, latviešu literāri 
darbi. Tēvzemes, identitātes, trimdas, migrā-
cijas un piederības jautājumi Tilleru vienmēr 
nodarbinājuši. 

Tillers Latviju pirmo reizi apmeklēja 1976. 
gadā, divus gadus pēc tam tapa septiņas 
kolāžas Atmiņas par ceļojumu uz Latviju 
(1978). Darba nosaukums aizgūts no Lietu-
vā dzimušā amerikāņu avangarda kino pio-
niera Jona Meka (Jonas Mekas) dokumentā-
lās filmas Atmiņas par ceļojumu uz Lietuvu 
(1971-1972). Tillers uz lielām pasta aplok-
snēm izvietojis zīmējumus, fotogrāfijas, dru-
kāto materiālu izgriezumus, pastmarkas. Ko-
lāžas veidotas „meilārta“ estētikā, izmanto-
jot pasta korespondences tēlainību. Latvijas 
ceļojuma fotogrāfijas mijas ar padomju pro-
pagandas materiāliem – oficiāli angažēto 
padomju mākslinieku gleznu reprodukcijām. 
Pirmā tikšanās ar Latviju Tilleram devusi at-
skārtu: „Paldies Dievam, ka esmu piedzimis 
Austrālijā!” 

Baltijas atmoda, Baltijas ceļš, neatkarības 
atgūšana, ierosināja diasporas tēmu Tillera 
mākslā. Izstādē darbos Ticība (1988), kurā 
apropriēta Eda Raša (Ed Rush) glezna Faith 
(1972) un Glezna, kas nerunā II (1990), kurā 
apropriēts Georga Bazelica (Georg Baselitz) 
darbs Oberon (1963) ietver neatkarīgās Lat-
vijas karoga motīvu. 80. gados Tillera dar-
bi ir Latvijas atsauču pilni. Priekšstatus par 
savu vecāku zemi, vairāk nekā realitātē noti-
kušais ceļojums uz Latviju, veidoja grāmatas 
no vecāku bibliotēkas – Jaunsudrabiņa Bal
tā grāmata, Latviešu tautas pasakas, Zelta 
atslēdziņa, Ābece. Šo grāmatu tēlu pasaule 
bija dzīvojusi Tillera iztēlē kopš bērnības, bet 

Imants Tillers apstrādā kādas gleznas atsevišķu 
kartona plāksni.
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astoņdesmitajos, kad Imants Tillers bija trīs-
desmitgadnieks, tā parādījās viņa māk slas 
darbos kā postmoderna apropriācija. Visvai-
rāk citēta Jāņa Jaunsudrabiņa Baltā grāma-
ta, puika no tās ir Tillera alter ego. Gleznā 
Patafiziskais cilvēks (1984), kuras centrālā 
tēla apropriācija nāk no Kīriko (Giorgio de 
Chirico) Arheologa (1927), puika raugās uz 
pasauli kā pārbiedēts koala lācītim līdzīgs 
bērns. Neoekspresionisma iespaidā Tillers 
gleznā integrējis arī tādu mākslas darbu citā-
tus, kas vēsta par nežēlīgu, šausmu pilnu pa-
sauli. Gleznā Koka sirds (1985), kurā Tillers 
apropriējis Anzelma Kīfera (Anselm Kiefer) 
darbu Vācijas garīgie varoņi (1973), vācu 
gara milžu panteonā Tillers savukārt ieve-
dis latviešu pasaku varoņus – zvēriņus, muļ-
ķīšus un stipriniekus, kuri kāpelē pa pasaku 
grāmatas titulburtiem, no kuriem izveidots 
mākslinieka vārds – IMANTS TILLERS.

Tillera gleznās pastāvīgi atkārtojas monu-
mentāli iniciāļi „I T“, tie manifestē daudzslā-
ņainas nozīmes, kas nāk no jaunzēlandiešu 
20. gs. modernisma gleznotāja Kolina Mak-
kahona (Colin McCahon), kura darbos „T” ir 
tao krusta simbols. Tillera izvēlē bieži citēt 
Makkahona reliģiozi kodētos darbus, jāno-
jauš viņa paša metafiziskā pasaules izjūtas 
intensitāte. Arī numeroloģiskie kodi Tillera 
gleznojumos aizgūti no Makkahona, kurš ar 
cipariem savos darbos norādījis uz Vecās de-
rības grāmatām un daļām.

Burti, skaitļi, simboli, norādes, vietvārdi, re-
liģiski teksti, Austrālijas aborigēnu zīmes, 
dzejnieku un domātāju sacerējumos atras-
ti teikumi, kā filozofiski vēstījumi atkārtojas 
no vienas gleznas otrā. Kā mantra gandrīz 
vienmēr apkārt Tillera gleznu perimetram 
ierakstīta franču simbolista Stefana  Malar-
mē (Stéphane Mallarmé) 1897. gadā rakstī-
tā dzejoļa „Un coup de dés jamais n’abolira 
le hasard” rinda „Mesti kauliņi nekad neno-
vērsīs nejaušību“. Zināt šo tekstu un vārdu 
avotus un nozīmi, Tillera izstādes skatītājam 
ir patiesi intelektuāls izaicinājums. Lai palī-
dzētu izstādes apmeklētājam neapmaldīties 
šajā apropriāciju jūrā, muzejā tikām sagata-
vojuši „špikeri” – nelielu ceļvedi galvenajos 
citātu avotos.

1985. gadā Tillera glezna Deviņi šāvieni, ku-
ras nosaukums ir atsauce uz deviņiem cau-

rumiem Dišāna Lielajā stiklā un kurā iekļau-
ta vācu neoekspresionista Bazelica figūra no 
viņa sešdesmito gadu sērijas Der neue Typ 
(Jaunais tips jeb Jaunais cilvēks) un aborigē-
nu mākslinieka Maikla Nelsona Džagamaras 
glezna Pieci sapņojumi (1984), Austrālijā iz-
raisīja skandālu. Tillers savieno Bazelica no-
mākto un satriekto pēcholokausta cilvēku 
ar Papunja Tulas (Papunya Tula) gleznojumu. 
Ar šo savienojumu viņš velk morālu paralē-
li starp nacistu barbarismu un Eiropas kolo-
nistu īstenoto genocīdu pret Austrālijas ieze-
miešu tautām. Tillers velk arī paralēles Lat-
vijas kolonizācijas sekām ar Austrālijas ko-
lonizāciju. Taču skandālu izraisīja aborigēnu 
mākslas citēšana, kas tika uzskatīta par tabu, 
ar kuru drīkst nodarboties tikai paši aborigē-
nu mākslinieki. Taču 90. gados Tillers iepa-
zinās ar Maiklu Nelsonu Džagamaru un pat 
sāka sadarboties, veidojot kopīgas gleznas, 
kurās ir integrētas Džagamaras gleznotas 
daļas. Izstādē tāda ir Tēvzeme (2008).

Sērijai „Daba runā” izstādē veltīta viena 
mazā zāle un tajā eksponēti 45 darbi, ku-
rus var saukt par nosacītām ainavām. Ai-
navai Tillers pievērsās pēc 1996. gada, kad 
viņš ar ģimeni nolēma no Sidnejas pārcelties 
uz laukiem un dzīvot nelielā pilsētiņā Kūmā 
(Kuma). Tad mākslinieka darbos sāka parādī-
ties Austrālijas ainava – tuksnesis un arī kal-
nainie apvidi, kas redzami Monero reģionā 
ap Kūmu. Visos sērijas „Daba runā” darbos 
redzami Oto Runges (Philipp  Otto Runge, 
1777-1810) eņģeļi, masīvs tau krusts, glez-
nas centru šķērso vārds HORIZON un jau mi-
nētā Stefana Malarmē dzejoļa rinda „Mesti 
kauliņi nekad nenovērsīs nejaušību”. Tillera 
māksla lielā mērā ir autobiogrāfiska, taču tā 
ir arī globālās politiskās dimensijas daļa, tā-
pēc personiskais aspekts, kas izsauc emoci-
jas un melanholiju, sasaucas ar visas cilvē-
ces drāmu.

Dr. art. Elita Ansone mākslas zinātni studējusi 
LMA. 20. gs. 80. gados pievērsusies mākslas 
kritikai, kurā centusies paust attaisnojumu un rast 
izskaidrojumu 20. gadsimtā notiekošajai mākslas 
entropijai. LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes 
nodaļas ARSENĀLS vadītāja. Izstāžu kūrēšanas 
prakse un mākslas pētniecības lauks – 20. un 21. 
gadsimts. Kuratore tādām izcilām izstādēm kā Vijas 
Celmiņas „Dubultā realitāte“, Raimonda Staprāna 

„Piecas gleznas“, Imanta Tillera „Ceļojums uz 
nekurieni“ un daudzām citām.



Imants Tillers. Koka sirds. 1985. Kartons, audekls, sintētiska polimērkrāsa, eļļas krītiņi, ogle,  
uz 338 kartoniem. No. 5002-5339, 280 × 648 cm                Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcija, Sidneja



Skats no Imanta Tillera personālizstādes LNMM, 2018
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Vilnis Auziņš 

FOTOGRĀFIJA. PROCESI 
UN NOTIKUMI
Uz šī gada īpašā statusa fona fotogrāfijas 
nozares iespējas un to kopēji, pieļauju, tā 
īpaši nav pamanīti. Pasākumu, iespējams, ir 
vairāk nekā iepriekš, bet citu kultūras nozaru 
jaudas joprojām ir ietekmīgākas.

Sākšu procesu apskati ar Marka Rotko māk-
slas centru Daugavpilī, jo šajā kultūras pa-
jumtē notiek dažādas mākslas aktivitātes, un 
tās ir izcili sakārtotas. Realitāti un tās izpaus-
mes vērojošo autoru vēstījumu izvēles moti-
vāciju vispamanāmāk pārstāv fotogrāfu vei-
kums.

Ar cieņu pret vēstures skarbo norišu pie-
rakstu pieminama Dāvida Holmerta radītā 
Latvijas Otrā pasaules kara beigu laika bēgļu 
sāga Gotlandes salā. Aprīļa nogalē M. Rotko 
centrā tika izstādīta pavisam neliela daļa no 
autora radītās kolekcijas. Tā palīdzēja veidot 
to ieraugāmo pasaules atšķirību dimensi-
ju, kādu nepieciešams izprast tiem, kuri paši 
nav piedzīvojuši Latvijas realitātes pagājušā 
gadsimta otrajā pusē. 

Latvijā visai pazīstamā fotogrāfa Ulda Brieža 
veikums ir ļoti pārliecinošs ar viņa tiešo, pa-
tieso realitātes tēlu ieraudzīšanu un izšķirošā 
mirkļa satvērumu. Ulda darbi ir stabils ap-
liecinājums tam, ka fotogrāfijas redzes/pie-
redzes vēstījumu jauda spēj radīt iespaidīgus 

un uzticamus vēstījumu tēlus. Ar gandarīju-
ma noti vēlos uzteikt gan mākslas centra iz-
vēli, gan kuratores Ingas Brūveres darbu, ie-
kārtojot šo fotogrāfijas biennāles ietvaros īs-
tenoto izstādi Daugavpils mākslas centrā. Tā 
noteikti bija līdzsvarotāka un vizuāli baudā-
māka par iepriekšējām U. Brieža fotogrāfiju 
tēlu ekspozīcijām.

Vienlaicīgi ar šīm divām jau minētajām iz-
stādēm tika atklāta arī 2. starptautiskā foto-
grāfijas simpozija dalībnieku izstāde. Kon-
kursa procesā izvēlēto autoru interese par 
fotogrāfijas mēdija iespējām šoreiz domi-
nējoši fokusējās uz sevi, kādu saskarsmju 
vai secinājumu tēlu konstruēšanu izmanto-
jot palīgierīci fotokameru. Grupu visai spilgti 
papildināja un arī rosināja tās saliedētību 
ļoti pazīstamais Lietuvas fotogrāfs Algiman-
tas Aleksandravičius. Šķiet, ka pašu simpo-
zija dalībnieku lielākais ieguvums bija iespē-
ja vērot, kā top U. Brieža izstāde. Savukārt 
centra apmeklētāju pieredzi dažādoja sim-
pozija dalībnieku laika/telpas studiju inter-
pretāciju rezultāts.

Kā apliecinājums fotogrāfijas īpašajām spē-
jām saglabāt laika/laikmeta tēlu ir arī projek-
ta „Latvieši. 21. gadsimts” (LV21) kolekcijas 
nelielās daļas izstāde Daugavpils cietokšņa 
ārtelpā. Projekta mērķa uzstādījuma izvēlē-
tais vēstījuma modelis paredz nejaušu por-
tretējamo brīvprātīgu un iepriekš neiestu-
dētu paštēla izpausmi. Jebkura atraktivitā-
te vai ļoti tīša sevis izrādīšana iekļaujas rea-
litātes tēla fiksācijas nosacījumu modelī. Ņe-
mot vērā uzaicinājumu piedalīties 2018. g. 

Projekta „Latvieši. 21. gadsimts” (LV21) kolekcijas izstāde Daugavpils cietokšņa ārtelpā.
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„Mākslas nakts” pasākumā „LV21”, projek-
ta iniciatori nolēma pieņemt piedāvājumu 
izmantot neapdzīvotas ēkas logus ārtelpas 
ekspozīcijai. No ļoti apjomīgās „LV21” pro-
jekta kolekcijas tika (arī pašlaik tiek) ekspo-
nēti tikai tie attēli, kuru varoņi un vēstījums 
ir saistīti ar Daugavpili.

Centienu uzturēt vienu no būtiskajiem fo-
togrāfijas nozares attīstības vēstures pienā-
kumiem un saskarsmes kvalitātes iespējām 
joprojām cenšas kopt Ogres fotoklubs.

Šī attieksme un darbības pozīcija ir Egona 
Spura intelektuālā iespaida mantojums. 
Klubs organizē arī kādu visai lietderīgu, bet 
nedaudz Latvijā arī „atdzisušu” aktivitāti – 
uzaicināto fotogrāfu desantēšanu novada 
dzīves procesos vienas dienas laika robežās. 
Šogad pasākumam bija arī iniciatīvas 30-ga-
des atzīmēšanas jēga. Ogres muzejs šo ak-
cijas daļu īstenoja ar cienījama iekārtojuma 
izstādi. Šāda sociālo procesu pētnieku un 
kultūras profesionāļu savlaicīga iesaistīšanās 
tad arī jāuzskata par pozitīvāko līdzīgu akti-
vitāšu attīstības risinājumu. 

Turpinot fotogrāfijas laika tēlu liecinieka as-
pekta apskatu, jāpiemin Pētera Apiņa attē-
lu vākuma apkopojums grāmatā Latvijai 100. 
Šo izdevumu var nosaukt par Laikmeta gais-
mas rakstu audumu, kuru ir skārusi tikai ap-
skatnieka izvēle, bet ne īpašas piegrieztnes 
šķēres. Līdz ar to attēlu kopums it kā pats 
veido to vēstures panorāmu, kuras daļa ir arī 
liela Latvijas iedzīvotāju kopuma šodienas 
esības realitāte.

Pieļauju, ka gan vēsturniekiem, gan fotogrā-
fiem būs vēlme izvest šāda satura uzstādīju-
ma izdevumu uz kādu sev tīkamāku secinā-
jumu pusi. Šķiet, ka P. Apinis ir vēlējies pa-
veikt tikai vienu būtisku labo darbu – iemest 
atgādinājumu dīķī visai pasmagu akmeni. 
Atgādinājums ir mērķēts tai kultūrpolitikai, 
kuras legālās bezatbildības tiesības nemaz 
nepieļauj veikt strukturētas laikmeta izskata 
vai laikmeta tēla studijas. Uz šī fona P. Api-
ņa izvēlētā vēstījuma dramaturģija „spogu-
ļa lausku pētniecība” šķiet atbilstošāka gan 
Latvijas valstiskuma, gan fotogrāfijas pastā-
vēšanas nelineārajām izpausmēm.

Arheologi visai bieži ir priecīgi par daudz 
mazāku lausku krājumu.

Apskatu par „dzīves lausku” sāpīguma un 
cilvēka esības attiecībām turpina arī ļoti pa-
zīstamā Latvijas fotogrāfe Inta Ruka. Viņa 
Latvijas Fotogrāfijas muzejā izstāda to cilvē-
ku portretus, kuri viņai ir uzticējuši savus dzī-
ves stāstus un arī atziņas par dzīves pieredzi 
ekstremālajos karu un to seku apstākļos. Iz-
stāde „Atcerēties dzīvi” aktualizē cilvēcības 
pastāvēšanu mūsdienu tirgus ekonomikas 
iemidzinātajā sabiedrībā. Autores komentāri 
ir visai plaši atspoguļoti digitālajos mēdijos.

Lai pievērstos fotogrāfijas tehnoloģiju lieto-
šanai subjektīvu secinājumu vizualizēšanas 
praksē mākslas teritorijā vēlreiz jāatkāpjas 
uz šī gada pavasara pusi.

Pamanāmu aktivitāti Latvijas fotogrāfi-
jas nozares laukā pieteica „Rīgas Fotogrā-
fijas biennāle”, solot gan nopietnību, gan 
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ironisku vieglumu. Arī šī pasākuma izgais-
mošana ir atrodama tīmeklī. Pašu organi-
zatoru pašnovērtējumā tika izcelta Ingas 
Brūveres un Marie Ševoldas kūrētā izstā-
de „Ekrāna ēra I: pašportreti”. Mans perso-
niskais viedoklis par šo ekspozīciju tikai pie-
vienojas uzstādījumam, ka ekrāna telpas pa-
stāvēšana ir visai radikāli ielauzusies mūsu 
apziņā ar „ātrās pārtikas” jēdzienisko kvali-
tāti, inscenētu ziņu dokumentiem un maz-
liet atbaidošu izstādes autoru šīs saskarsmes 
realitātes novērtējumu. Ja tāds bija izstādes 
kuratoru mērķis, tad tā jāuzskata par trāpī-
jumu mērķī.

Paralēli notika arī balvas „Meklējam jauno 
fotogrāfijā” ieguvēju – Diana Tavare (Latvi-
ja), Tāvi Suisalu (Igaunija) un Krista Madja-
re (Latvija) – darbu skate ar tai pienākošos 
apbalvošanas ceremoniju. Balvas procesa or-
ganizatori visai acīgi ir pamanījuši laikmeta 
tendences.

Pie secinājumiem jāpievieno nu jau visai sta-
bilais šķitums, ka šīs vizuālās kultūras akti-
vitātes nosaukumam būtu jādod mērķim 
atbilstošāks apzīmējums. Piemēram – „Fo-
togrāfijas instrumentu lietošanas paplašinā-

jums”, jo balvas mērķis akcentē tieši vizuālās 
valodas atbalsta instrumentu lietošanu. 

Pamanāma vizuālā vēstījuma uzrunājošā 
jauda bija arī Rūtas Kalmukas izstādei Latvi-
jas Fotogrāfijas muzejā.

Pie muzeja veiksmēm jāpieskaita arī Elīnas 
Rukas kā muzeja uzaicinātās autores izstāde 

„Visi viļņi pieder jūrai”. Viņa sevi ir pieteiku-
si kā mākslas tēlu būvēšanas procesu dalīb-
nieci ar pamanāmu vēlmi izcelt arī tādas kā 
tehnologa-dizainera kvalitātes. Šāda statusa 
identifikācija tikai precizē autores attiecības 
ar fotogrāfijas un citiem vizuālās izteiksmī-
bas radīšanas instrumentiem. Manuprāt, šai 
izstādei piemita visai spilgtas saziņas dizaina 
pazīmes, jo tajā apskatāmie objekti nepār-
protami rādīja saziņas dizaina rezultāta sa-
sniegšanai lietotos dramaturģijas un grafis-
kā dizaina instrumentus. Būtiskais un pārlie-
cinošais – rāda tos ar uzticamu mērķa moti-
vācijas stabilitāti. □

Elīna Ruka. Relativitāte. Fotomāksla (2018)

Fotomākslas vēstures pētnieks, kultūras pasākumu 
menedžeris, izstāžu dizainers Vilnis Auziņš 
ir Vortāla <www.foto.lv> redkolēģijas loceklis, 
Žurnāla Imago ( Slovākija) redkolēģijas loceklis, 
Fotogrāfijas profesijas standartu konsultants, 
Fotogrāfijas estētikas vēstures lektors.



39

Pēteris Korsaks 

BASKĀJIS IRBĪTE 
GŪSTEKŅU ŽURNĀLĀ
Tā kunga Dieva ceļi ir neizdibināmi, un var 
gadīties, ka no divām dažādām pusēm sanāk 
kopā stāsts par leģionāru Osvaldu Rožkalnu 
(1910-1989) un Voldemāru Irbi (1903-1941). 
Deviņdesmito gadu vidū bijušais latviešu le-
ģiona kara ziņotājs no Čikāgas Juris Zīverts 
Latvijas fotogrāfijas muzejam uzdāvināja 
simts fotouzņēmumu negatīvus no gūsta 
nometnes Cedelgēmā Beļgijā, kā arī vienu 
eksemplāru žurnāla Nameja Gredzens. Kā iz-
rādās, abi kungi, Osvalds Rožkalns un Juris 
Zīverts, būdami gūstekņi, strādājuši žurnā-
la redakcijā. Ar Juri Zīvertu ilgstoši sarakstī-
jāmies. Vienmēr atgādināju, lai tak uzraksta 
atmiņas par nometni un fotogrāfijās redza-
majiem notikumiem. Pēc vairākiem gadiem 
Juris tā arī izdarīja, uzrakstīdams grāmatu Kā 
mēs pārdzīvojām „visinteresantāko” laikme
tu vēsturē (Rīga: Vesta, 2011). Gribētos teikt, 
ka tas ir Otrā pasaules karā ierauto latvie-
šu karavīru pamatīgs likteņgaitu atspoguļo-
jums.

Daži vārdi par Osvaldu Rožkalnu*, kura 
raksts Nameja Gredzenā par baskāji Irbīti 

man toreiz neko neizteica, jo Rožkalns Lat-
vijas mākslas pasaulē vēl nebija pazīstams. 
Bija pagājuši kādi 20 gadi, un mūsu ģimenes 
draudzene no Vācijas Jutta Burhard 2016. 
gadā sarīkoja Rīgā Osvalda Rožkalna per-
sonālizstādi. Izrādījās, ka Osvalds ir bijis vi-
ņas audžutēvs. Savukārt es, pētot Alūksnes 
fotogrāfa Eduarda Zariņa dzīves stāstu, pa-
domju laikā uzgāju viņa meitu Ēriku Krau-
ju, kura bija atgriezusies no divreizēja izsū-
tījuma Sibīrijā. Jutta ir viņas meita. Kā Jut-
ta nonāca Osvalda Rožkalna aprūpē, ir īpašs 
stāsts. 1941. gadā Juttas tēvu un mammu 
Ēriku deportēja uz Sibīriju, bet laimējās, ka 
janvārī dzimušo bērnu atļāva atstāt pie vec-
vecākiem Zariņiem, jo vēl nebija pierakstīts 
jaunpiedzimušais. Fotogrāfs 1944. gadā de-
vās bēgļu gaitās uz Vāciju, līdzi ņemot četr-
gadīgo bērnu. Kad Zariņu pāris bija jau kriet-
nā vecumā, bija jādomā, kur atstāt pusaudzi 
tālākai latviskai audzināšanai. Un tā Vācijā, 
Vircburgā, Jutta nonāca Rožkalnu ģimenes 
aprūpē. Jutta savu māti pirmo reizi ieraudzī-
ja, kad viņai bija 32 gadi.

Fotomākslinieks un fotogrāfijas vēsturnieks Pēteris 
Korsaks Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvīgās 
ekspozīcijas Fotogrāfijas attīstība Latvijā. 1839-
1940 autors.

Voldemārs Irbe 20. gadsimta sākumā, kā viņš 
redzēja pats sevi.

Osvalds Rožkalns. Mana portreja. 70. gadi.
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* Par Rožkalnu skat. JG288 (2017) V. Avena recenziju 
„Atrasts latviešu Pikaso” (73) – par grāmatu: M. Brancis 
un I. Burāne, Trešā atgriešanās. Ieskats mākslinieka 
Osvalda Rožkalna dzīvē un darbos, Rīga: Mansards, 
2016.
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Osvalds Rožkalns

DARBA DIENA. 
VOLDEMĀRU IRBI 
PIEMINOT
Nameja Gredzens. 1945. gada augusts. 
Latviešu karavīru rakstu krājums

Pavasaris. Kusa sniegs – ietves malā mazgā-
jās baloži. Rīgas ielas laistījās spožā saules 
gaismā. Šādās dienās cilvēku sejas un glez-
nas izstaro savādu, netveramu mirdzumu, 
kas zūd līdz ar saules aiziešanu. Šīs dienas 
mēdzu izmantot gleznu apskatei. Tā arī šo-
reiz stāvēju kādu vārtu priekšā, pie kuriem 
bija piestiprināta izkārtne:

„Voldemāra Irbes pastāvīgā gleznu izstāde”.

Iegāju pagalmā, kura vidū gulēja vientu-
ļa koka ēka. Atvēru durvis un atrados mazā 
priekšnamā. Telpās valdīja klusums, smaržo-
ja pēc vīraka.

Izstāde bija iekārtota divās prāvās istabās. 
Tikai tagad ievēroju, ka pa labi atrodas vēl 
kāda telpa, kuras stūrī uz kastes austrumnie-
ciskā pozā sēdēja pats meistars. Viņš atgā-
dināja askētu – askētu, kādi tēloti viduslaiku 
gravīrās. Pret ceļiem tas atbalstīja nelielu sa-
plākšņu gabalu, pie kura ar spraudītēm bija 
piestiprināts melns slīpējamais papīrs. Uz 
blakus stāvošā krēsla atradās dažāda lielu-
ma pasteļu krāsas kārbiņas, no kurām meis-
tars lielā steigā izņēma gan vienu, gan otru 
krāsas stienīti.

Mani viņš nebija pamanījis, visa uzmanība 
bija pievērsta darbam. Viņa roka veikli kle-
joja pa melno papīra loksni, vietām izdarot 
spējus piesitienus, vietām liegi noglāstot to 

– tik liegi kā māte savus mīļos bērnus. Tad ne-
novēršot skatu no darba, iemetis krāsas stie-
nīti kārbiņā, kādu brīdi vēroja padarīto. Es 
pirmais pārtraucu klusumu, novēlot dievpa-
līgu. Meistars pacēla galvu. Man pretī rau-
dzījās viņa pelēko acu pāris – acis, kādas 
mēdz būt cilvēkiem, kurus daba apveltījusi 
ar ļoti asu krāsas uztveri.

„Jūs atnācāt aplūkot manu izstādi?” – Piekrī-
toši pamāju ar galvu. – „Nav jau tur nekā se-
višķa, vēl daudz jāstrādā. Man trūkst pras-
mes, meistarības, kāda bija vecajiem.” Tā 
viņš smaidot runāja ar mani, svešu cilvēku, 
tik vaļsirdīgi, it kā mēs būtu veci paziņas. Ne-

gribēju viņu ilgāk kavēt, tādēļ lūdzu atļauju 
apskatīt izstādītos darbus.

Izstāde komplektējās no ļoti maza formāta 
darbiņiem, izpildītiem uz papirosu kārbiņu 
vākiem un slīpējamā papīra, kuru meistars 
pielietoja visbiežāk. Saturu savām miniatū-
rām viņš meklēja priekšpilsētā un tuvējā Rī-
gas apkaimē, tēlodams līkumotās ieliņas ar 
vecām, greizām mājelēm un to iemītniekiem. 
Viss attēlotais viņa skatījumā zaudēja pelē-
ko ikdienību, paceldamies augstākā plāksnē, 
kuru mēs dēvējam par mākslu.

Nemanot bija pagājis laiks. Meistars atradās 
vecajā vietā un strādāja. Lai viņu otrreiz ne-
traucētu, es neatvadījies atstāju izstādes tel-
pu.

Koks aug, laižot saknes dziļumā, lai vairāk 
uzsūktu sevī sulu, ko glabā zeme – tāpat 
aug īsts mākslinieks – viņa dārgā sula ir grū-
tā darbā gūtā pieredze, ar to viņš piesātina 
savus darbus. Šīs sulas piesātināti, mākslas 
augļi kļūst pilnvērtīgi, vienreizēji savā krāš-
ņumā, un viņu smarža reibina.

Tā auga arī Voldemārs Irbe. Kad pirmie sau-
les stari vēstīja dienas tuvošanos, meistars, 
apkrāvies gleznošanas piederumiem, atstāja 
savu dzīvokli, lai dotos ārā no pilsētas. Ne-
kad viņš negāja lēniem soļiem, bet teciņus, 
lai velti neizšķiestu darbam tik dārgo laiku.

Parasti Irbe strādāja visu dienu, bieži atraz-
damies tālu aiz pilsētas robežām – tādos ga-
dījumos viņam labi noderēja līdzi paņemtā 
petrolejas virtuve, uz kuras viņš pagatavoja 
pusdienas maltīti.

Maz ir Rīgā tādu vietu, kurām meistars ne-
būtu veltījis savu uzmanību Viņš ir gleznojis 
pilsētas ziedošos apstādījumus visā krāšņu-
mā un krāsu daudzveidībā, pareizticīgos ga-
rīdzniekus, kuru bizantiskie amata tērpi lais-
tās kā vakara saule, krēslainos priekšpilsētas 
veikaliņus, darbnīcas un žanrus, kur tēlota 
mazo ļaužu dzīve.

Voldemārs Irbe nepiederēja tiem mākslinie-
kiem, kuru darbi sīki jāapraksta, plaši un gari 
jākomentē, lai tie kļūtu saprotami skatītā-
jam. Viņa vienkāršā pieeja lietām un parādī-
bām bija saprotama visiem bez liekiem pa-
skaidrojumiem. Ierosmi darbam Irbe guva 
tieši no dabas, to pārveidojot, atmetot visu 
lieko un nevajadzīgo. Darbam viņš ziedoja 
visu kā askēts, atsakoties no ērtībām un tās 
mazās laimes, ko dod ērtā mietpilsoņa dzīve. 
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Meistars nepazina atpūtas, viņa dzīve bija 
veltīta grūtam, pašaizliedzīgam darbam.

Reti mēs sastapsim Rīgā cilvēku, kas nepazi-
na Voldemāru Irbi – gan tikai kā savādnieku, 
cilvēku ar dīvainām paražām, kas nodarbo-
jas ar zīmēšanu. Plašā publika redzēja tikai 
viņa ārieni, vērtēja pēc apģērba un sabiedris-
kā stāvokļa. Publikas un mākslas lietpratēju 
vēsā, rezervētā izturēšanās nesalauza māk-
slinieku, viņš neatkāpās no spraustā mērķa 

– neliekuļoti kalpot mākslai.

Tikai pēdējos gados stāvoklis uzlabojās meis-
tara labā – valsts rīkotās izstādes viņam 
visžēlīgi atvēra savas durvis.

Kāda no pieminētajām izstādēm man paliku-
si spilgti atmiņā – Irbe tur piedalījās ar trim 
diezgan prāva formāta darbiem. Šie darbi 
liecināja, ka meistars bez liekām grūtībām 
var pārvarēt katru glezniecisku uzdevumu. 
Ielūkosimies viņa tēlotā kurpnieka darbnīcā. 
Pie maza darba galdiņa sēd amatnieks, viņa 
sakņupušais stāvs tikko manāmi atdalās no 
fona, gaišā galva pievērsta ienācējai. Stāvo-
šas sievietes augumu sedz oranžas krāsas la-
kats, kas asi izdalās uz tumšpelēkā fona. Otr-
reiz oranžais ieskanas kurpnieka matos, galī-
gi izgaisdams apģērba krokās. Šo rotaļu pār-
trauc balts laukums – laikraksta lapa ienā-
cējas rokā, no kuras tā tikko iztinusi apavus. 
Baltais satumst darbnīcas grīdā, pārvērzda-
mies gaiši pelēkā. Šo monotono pelēkumu 
atdzīvina zaļi violetā ēna zem mazā, brūnā 
galdiņa. Gleznas labajā malā paceļas pelē-
ka kulises veidīga siena, kas veido stāvteku 
plāksni, kas pastiprina sievietes tikko jauša-
mo rokas kustību. Meistars te tēlojis klusu 
cīņu starp gaismu un ēnu, likdams krāsām 
spilgti uzliesmot un satumst, pazudinādams 
tās mijkrēšļa bezgalībā. Asi pelēkie akordi 
savā bezcerīgumā atgādina gleznoto cilvē-
ku dzīvi.

Cita noskaņa valda darbā „Priekšpilsēta”. 
Šaura nebruģēta ieliņa ievada mūsu skatu 
dziļumā. Zaļi krāsotai ēkai gleznas labajā 
malā pieslēdzas žogs, aiz tā pret dzestri zi-
lajām debesīm paceļas slaidie bērzu stum-
bri, kuru cēlo baltumu atbalso vientuļš mā-
konis, zelta lapas mirdz saulē. Šaurajā ieliņā 
rudens izklājis zeltainu lapu segu, tai brīnišķi 
kontrastē asais ēkas zaļums. Savādas skum-
jas apņem skatītāju raugoties šajā ainavā – 
skumjas, kādas sajūt vientuļš klejotājs rude-
nīgos laukos, kad daba iegrimusi klusās pār-
domās.

„Rudeņos daba mums dāvina sulīgus, krāsai-
nus augļus, kas, sakrauti ratos, aizplūst uz 
pilsētas tirgiem.” Kāda liela krāsu bagātī-
ba šais vezumos! Zaļi, oranži, sarkani ābo-
li, starp kuriem kā lieli rasas pilieni guļ zel-
tainie, saplūzdami ar pārdevējas priekšauta 
siltajām ēnām. Kuplās sievas piesarkušo seju 
iežogo balts lakats. Daudz ir šādu lakatu, 
kas kā puķes izkaisītas pļavā. Pie vezumiem 
snauž brūni zirgi. Sarkanie, oranžie tomāti 
un burkāni uz zaļa kāpostu kalna fona kvēlo 
kā ogles pavardā. Krāsas, savstarpēji sasau-
coties, veido varenu simfoniju, kas kā skaļas 
gaviles ceļo pret dzidrajām debesīm. 

Un ieraugot šādu ainu, mēs vienmēr atcerē-
simies kluso krāsu meistaru, ar kuru var lepo-
ties latviešu glezniecība. Viņš izšķērdīgi dāvi-
nāja savus darba augļus, dodot daudziem ie-
spēju baudīt to kluso prieku, ko sniedz glez-
niecība.  □

Voldemārs Irbe. Vakars. 20. gs. 20. gadi, papīrs, 
pastelis, guaša, 34,6 × 22,5 cm, LNMM
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MŪZIKA
ANDRA DZENĪŠA 
MĀRA

„Šis ir mans personisks latviskuma 
izpratnes kodējums mūzikā.”

Daces Aperānes (DA) saruna ar komponistu  
Andri Dzenīti  (ADz)

Šī gada 4. oktobrī Leipcigas Gewandhaus or-
ķestris, kas tiek uzskatīts par pasaules vecā-
ko joprojām spēlējošo simfonisko orķestri, 
tā diriģenta Andra Nelsona vadībā pirmat-
skaņoja komponista Andra Dzenīša jaunā-
ko simfonisko skaņdarbu Māra. 13. oktobrī 
to nospēlēja Latvijas Nacionālajā Operā, 16. 
un 17. oktobrī „Lielā Dzintara” koncertzālē 
Liepājā. Māras pirmatskaņojums ASV 8. no-
vembrī Bostonas Simfonijas hallē ar Bosto-
nas simfonisko orķestri Andra Nelsona vadī-
bā. Andra Dzenīša jaundarbs, kuru pasūtinā-
ja Leipcigas Gewandhaus un Bostonas sim-
foniskie orķestri, ir veltīts abu šo izcilo orķes-
tru diriģentam Andrim Nelsonam.

Anotācijā par savu simfonisko darbu Māra, 
Andris Dzenītis tā partitūrā raksta:

„Skaņdarbā reflektēju par Māras izpausmēm 
gan sakrāli – mitoloģiskā, gan grafiskā veidā, 
faktūrā un skaņās izstaigājot dažādus Māras 
zīmju simboliem raksturīgus līkločus un no-
griežņus, kuri vietumis partitūrā ieraugāmi 
gluži reāli, līdzīgi kā rakstu zīmes kopš se-
natnes rotājušas latviešu ikdienu. Vēlos ļaut 
latviešu mitoloģisko zīmju spēkam skaņās 
pieskarties visur, kur šis skaņdarbs izskanēs. 
Šis ir mans personisks latviskuma izpratnes 
kodējums mūzikā.”

DA: Kas tevi iedvesmoja rakstot šo 
jaundarbu?

ADz: Pirmo reizi dzīvē rakstot skaņdarbu, 
kuru atskaņos divi pasaulē tik ievērojami ko-
lektīvi un ar šo mūziku uzrunās publiku ve-
selos 13 koncertos, gan Eiropā, gan Ameri-
kā, man, īpaši šajā mūsu valstij tik nozīmī-
gajā gadā, likās svarīgi pavēstīt un runāt 
par mūsu kultūrai un mentalitātei svarīgiem 
simboliem. Un tās ir latviešu dievības un ar 
tām saistītā zīmju pasaule. Esmu vienmēr in-
teresējies un dziļi izjutis tik nozīmīgo latviešu 
dzīvesziņas sasaisti ar laika ritumu, gadskār-
tu maiņām, mūsu dabu un tās mainīgumu, 
kurā latviešu dzīvesziņā tik liela nozīme ir 
aizgādņiem – Laimas un Māras padotajiem... 

Māras līklocis, Māras izpausme ūdenī un jūrā. Simbols visa plūstamībai un pārmaiņām. Redzams 
Māras partitūras izvilkumā, stīgu partijā. (Musica Baltica, 2018)
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Taču jau sākotnēji zināju, ka mans opuss šo-
reiz būs saistīts ar visu redzamo, taustāmo, 
sajūtamo pasauli un tās izpausmi Māras tēlā. 
Mūzika nav taustāma, tā ir jūtama un jauša-
ma, taču, man šķiet, arī mūzikas rašanās, nā-
kusi no Laimas netveramās aizpasaules, pār-
iet skanošā – Māras dzīvē. Mani, pētot lat-
viešu zīmes un dievības, dziļi iespaidoja Val-
da Celma grāmata „Baltu dievestības pama-
ti”, kā arī Latvijas vēstures muzeja izdotais 
pētījums „Ceļā uz latviešu tautu”. Tik maz 
tomēr skaidri zināms un skaidri apgalvojams 
par mūsu tautas senajām tradīcijām, tik maz 
arī varam zināt, tieši kā mūsu senči senās 
dievības un to simbolus pielūdza, izmanto-
ja, kāda precīzi bija to nozīme ikdienā. Mūzi-
ka ir viens no veidiem, kā to minēt un par to 
fantazēt abstraktā valodā.  

DA: Kas ir galvenie muzikālie izteiksmes 
līdzekļi tavā darbā? 

ADz: Skaņdarbs kopējā enerģijas līknē ir iz-
teikti dinamisks, mainīgs kā visa Māras pa-
saule, kas taču arī mums apkārt ir nepār-
trauktā mainībā. Mūzikas valoda ir daudzdi-
mensionāla, kā jau esmu to pacietīgi vien-
mēr centies iedzīvināt arī citos savos orķestra 
darbos – panākt telpiskuma, dziļuma efektu, 

daudzslāņainību krāsās, tuvplānos, tālās at-
skaņās, ilgstamības un īslaicības kontrasti. 
Ir daudz uzplaiksnījumu un šķietamu miera 
brīžu pirms jauniem saviļņojumiem. Darbā 
neesmu izmantojis jebkādas konkrētas tau-
tas mūzikas intonācijas, taču, uzmanīgi klau-
soties, varēsit saklausīt baltu tautām rakstu-
rīgo trihordu izmantojumu, daudzbalsīgo 
kanonveida dziedājumu izpausmes. Māras 
līkloci, Māras viļņus iespējams redzēt arī par-
titūras rakstā, atsevišķos posmos. Tāpat kā 
skaņu horizontāles, kā kustības un vertikāles, 
kā dzīvības apstāšanās klātbūtni. Pašas skaņ-
darba beigas ir personisks monologs, kurā, 
iespējams, vistiešāk izpaužas mans iekšējais 
latviskuma vērojums, latvieša dvēseles un 
dabas savienojums nedaudz skumīgā nos-
talģijā, kas tomēr latvietim nekad nav drū-
ma, drīzāk skumji priecīga. 

DA: Vai ir vēl kādi ieskati vai pārdomas, ar 
kurām vēlies dalīties par šo darbu un tā 
radošo procesu, kā tādu?

ADz: Samērā sarežģīts uzdevums bija rak-
stīt uzreiz šiem abiem orķestriem, kuru ska-
ņas kultūra un pat skanējuma veids ir ļoti 
atšķirīgi. Rakstīju, domādams par Leipcigas 
Gewandhaus orķestra siltajām, noapaļota-
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jām stīgām un koka pūšaminstrumentu solo, 
bet vienlaikus par Bostonas orķestra žilbino-
šo metāla pūšaminstrumentu grupu un ār-
kārtējo precizitāti. Šīs abas tradīcijas savie-
not likās ļoti atbildīgi un sarežģīti. 

DA: No kura laika esi pazinis Andri Nelsonu, 
un vai tev ir bijusi muzikāla sadarbība ar 
viņu arī agrāk?

ADz: Ar Andri Nelsonu esam pazīstami kopš 
dārziņskolas laikiem, kad skolas gaiteņos 
gan pļāpājām, gan kādu brīdi satikāmies pat 
trenažieru zālē. Vienmēr apbrīnoju viņa ta-
lantīgumu visā – gan trompetes spēlē, gan 
dziedāšanā, gan tolaik, kad viņš bija uzsācis 
fakultatīvi mācīties diriģēt. Šķiet, pēdējā rei-
ze, kad ar Andri reāli tikāmies, bija nedaudz 
pēc 2000. gada, kad, vēl būdams aktīvs 
trompetists, viņš iespēlēja trompetes parti-
ju kādai manis tolaik rakstītai teātra mūzi-
kai. Šodien atskatoties, tas šķiet tik jautri un 
maznozīmīgi... Kad oktobra sākumā satikā-
mies Leipcigā, likās, ka laiks ir apstājies un 
tiekamies, tikpat kā vakar jau būtu tikušies. 
Andris ir tik vienkāršs, sirsnīgs, patiess, uz-
klausošs un izprotošs. Visi lūgumi partitūrā 
tika ievēroti, un nekas, šķiet, ārēji neliecina, 
ka An drim būtu raksturīgs lieliem mākslinie-
kiem piemītošais „skatiens no augšas”. Viņš 
ir kā savējais, draugs un domubiedrs. 

DA: Noslēgumā

Klausoties Māras atskaņojumu Latvijā Radio 
3 Klasikas tiešraidē, An dra Dzenīša daudz-
veidīgā un krāšņā instrumentācija lielā sa-
stāva orķestrim atstāj izcilu iespaidu.  Uz-
manību arī saista daudzie dažādie motīvi, 
kuri mūzikas plūsmā atkārtojas vai attīstās. 

Lai gan autors savā opusā neizmanto oriģi-
nālu latviešu tautas mūzikas materiālu, bal-
tu senatnīgās intonācijas, kuras mijas ar 
harmoniski un ritmiski fascinējošām pasā-
žām, ir labi saklausāmas un ļoti efektīgas. 
Basso klarnetes solo ekspresīvais dziedā-
jums skaņdarba noslēgumā sniedz aizkusti-
nošu izskaņu šim vērienīgajam Andra Dzenī-
ša simfoniskam jaundarbam.  

Māra ir pirmais tīri simfoniskais opuss, kuru 
Bostonas simfoniskais orķestris ir pasūti-
nājis no kāda latviešu izcelsmes komponis-
ta.  2014. g. 20. novembrī Andris Nelsons 
un Bostonas simfoniskais orķestris pirmat-
skaņoja Ērika Ešenvalda tēlaino vokāli sim-
fonisko darbu „Lakes Awake at Dawn” (In-
gas Ābeles dzejas vārdi); minētais opuss 
bija Bostonas un Birmingemas simfonisko 
orķestru pasūtinājums. Arī jāatzīmē, ka Bos-
tonas simfoniskā orķestra koncertos šī gada 
oktobra beigās Tanglewood Festivāla koris 
ar tā diriģentu James Burton pie pults ieva-
dīja orķestra spēlēto Gustava Mālera Otro 
simfoniju Andra Nelsona vadībā ar Maijas 
Einfeldes dziļi izteik smīgo jaukto kora dzies-
mu „Lux aeterna”. Tāpat kā Andra Dzenīša 
Māra, Maijas Einfeldes opuss bija iekļauts 
BSO Latvijas Simtgades atzīmēšanas prog-
rammā. Var tikai priecāties par pasaulslave-
nā latviešu diriģenta Andra Nelsona vēlmi 

– celt gaismā latviešu komponistu mūziku 
pasaulē!  

Informācija par Andri Dzenīti, viņa mūziku 
un ierakstiem atrodama:

<https://dzenitis.webs.com>,<www.lmic.lv>, 
<www.skani.lv>, <www.musicabaltica.com>

□
Andris Dzenītis sarokojas ar Andri Nelsonu pēc Māras pirmuzveduma Gewandhaus zālē

Foto: Marija Koroļkova. No Andra Dzenīša facebook.com konta
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Imants Tillers. Sarunas ar līgavu. 1974-1975. Hromēts alumīnijs, guaša, akrils, epoksīds, 
spoguļi uz 112 alumīnija statīviem, katrs gleznojums 8,5 x 11,8 cm, statīvu augstums 163 
cm, attālums starp statīviem 75 cm, instalācijas kopējais izmērs variējams 

Jaundienvidvelsas mākslas galerijas kolekcija, Sidneja 



46

AKTUALITĀTES
Otto Ozols

GARĀKA PAR MŪŽU 
VĒLĒŠANU NAKTS 
ILGST
Tā varēja teikt gan par 13. Saeimas vēlēša-
nu rezultātu nakti, gan par visu priekšvēlēša-
nu kampaņu. Tā bija ilga, melna, emocionā-
li nomācoša un asiņaina. Diemžēl arī burtis-
kā nozīmē. Piecus mēnešus pirms vēlēšanām 

– maijā pie pilsētas lielākajiem kapiem noti-
ka skaļa slepkavība. Tika nošauts maksātne-
spējas administrators Mārtiņš Bunkus. Šo 
traģisko notikumu nekavējoties steidza iz-
mantot paši ciniskākie, kuri cilvēku nāvē sa-
redz politiskās publicitātes dividendes. 

Pārfrāzējot Marksa un Engelsa slaveno tei-
cienu, šajās vēlēšanās varēja droši apgalvot – 

„Rēgs klīst pa Eiropu. Tas ir populisma rēgs.” 
Tas atklīdis arī līdz Latvijai un vēlēšanu kam-
paņas laikā izpaudās visā savā biedējošajā 
krāšņumā. Par laimi, latvieši jau kopš Alunā-
na laikiem ir cītīgi teātra mākslas pazinēji un 
masveidā neiekrita rafinēto režisoru liktajās 
lamatās.

Šo Saeimas vēlēšanu rezultāts tikai vēlreiz 
apliecināja, ka Latvijai ir pamatīgas sistē-
miskas politisko partiju un vēlēšanu kārtī-
bas problēmas. Akcents uz sistēmiskām ne-
pilnībām, nevis uz kādiem konkrētiem „jau-
niem” vai „veciem” politiķiem, bet uz kaut 
kādām mistiskām tautas nepilnībām. Igauni-
jā, Lietuvā politiskajās partijās ir iesaistīti vis-
maz 3-4% no visiem pilsoņiem, Somijā pat 
8%. Mūsu kaimiņu tautas nav īpaši gudrā-
kas, apzinīgākas vai citādi labākas par latvie-
šiem. Tur vienkārši ir pārdomātāki sistēmis-
kie risinājumi, kas veicina lielāku sabiedrības 
iesaisti politiskajos procesos. Latvijā parti-
ju sistēmā ir iesaistīti tikai apmēram 1% no 
pilsoņiem. Parlaments, kurā ir tik salīdzino-
ši zema konkurence, salīdzinot pat ar kaimi-
ņiem, nekad nebūs gana darboties spējīgs 
un efektīvs. Vienkāršoti runājot – Lietuvā un 
Igaunijā partijām, sastādot vēlēšanu sarak-
stus, ir trīs līdz pat četras reizes lielāka kon-
kurence piedāvājot sabiedrībai izvēli. Arī iz-
virzot kandidātus ministru amatiem – rezer-
vistu soliņš ir trīs līdz četras reizes lielāks, un 
attiecīgi arī darba kvalitāte gan parlamen-
tiem, gan valdībai.

Atgriežoties pie pamata tēmas – 13. Saeimas 
vēlēšanu rezultātiem, Saeimā ir iekļuvušas 
septiņas partijas, vēl divas trīs bija diezgan 
tuvu. Kopumā nākamā Saeima izskatās rai-
ba kā dzeņa vēders. Kaut arī situācija valstī 
pēdējos gados ir stabilizējusies un, objektīvi 
raugoties, bija vērojamas pat zināmas pozi-
tīvas attīstības tendences, iepriekšējā koalī-
cija jeb „vecās” partijas ir cietušas diezgan 
nopietnu sakāvi – ZZS zaudējuši 10 vietas, 
salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, „Vie-
notība” – 15, Nacionālā Apvienība – 4 vie-
tas. Savukārt nosacīti „jaunās” partijas ir gu-
vušas nopietnu atbalstu – KPV LV 16, „Jau-
nā konservatīvā partija” – 16, bet „Attīstībai/
PAR!” – 11 vietas. Zināmā mērā var teikt, ka 
ir bijis diezgan nopietns protesta balsojums.  
 
Pavirši skatoties – formāls vēlēšanu uzvarē-
tājs ir partija „Saskaņa”. Viņi ieguvuši 23 vie-
tas, un tas ir augstākais rezultāts vienai atse-
višķai partijai. Daudzi, pat nopietni ārvalstu 
mediji, ziņojot par vēlēšanām Latvijā, uzsvē-
ra, ka „uzvarējusi uz Krieviju orientētā parti-
ja”. Skaļiem virsrakstiem tas ir ļoti pateicīgs 
apgalvojums, bet neatbilst realitātei. Vēlē-
šanu uzvarētājs parlamentārās valstīs ir tas, 
kurš izveido un vada valdību. „Saskaņas” ga-
dījumā tā tas nav.

Vēl kāda zīmīga tendence – kopš 2010. gada 
ar katrām vēlēšanām rūk atbalsts ne tikai 

„Saskaņai”, bet visām uz Krieviju orientētām 
partijām kopumā. Ja 2010. gadā par šīm 
partijām kopumā nobalsoja 265 tūkstoši vē-
lētāju, tad šoreiz vairs tikai 199 tūkstoši. Tas 
ir atsevišķa pētījuma vērts temats, bet ļoti 
būtisks faktors varētu būt tas, ka tieši krievu 
tautības sabiedrības daļa noveco visstraujāk. 
Precīzāk sakot, ik gadu mirušo skaits kritiski 
pārsniedz jaundzimušo skaitu. 

Ir pamats uzskatīt, ka tieši viņu intereses it kā 
pārstāvošie politiķi ir visvairāk atbildīgi par 
šo situāciju. Viņi ir bijuši mazaktīvi, aizstāvot 
demogrāfijas risinājumus kopumā, savu re-
toriku būvējuši uz depresīviem stāstiem, cik 

„krieviem Latvijā grūta dzīve”, un pretojušies 
izglītības sistēmai vienā valodā. Rezultātā 
jaunās krievu ģimenes nonākušas emocio-
nālā nedrošības zonā, īpaši, ja viņiem nepil-
nīgās valodu apmācības dēļ bijis grūti iekļau-
ties sabiedrībā, darba tirgū, sociālajā dzīvē. 
Tas viņus spieda pirmos doties prom no Lat-
vijas vai arī paliekot – neveidot tik lielas ģi-



menes, cik varētu emocionāli un sociāli stabi-
lākos apstākļos. Bet šajā nosacītajā „valodas 
geto” viņus būtībā iedzina pašu politiķi, ku-
riem bija izdevīgi uzturēt pēc iespējas vairāk 
sadalītu sabiedrību. Jo, ja krievu jaunieši la-
bāk apgūtu valsts valodu, viņiem būtu kriet-
ni mazāk iemeslu balsot par šīm partijām. 
 
Nākamais nosacītais Saeimas uzvarētājs ir 
partija „Kam pieder valsts?” jeb KPV LV ar 
16 vietām. Pēc sava ļoti aktīvā, agresīvā sti-
la tā faktiski kopēja pasaulē šobrīd labāk re-
dzamos populistiskos spēkus. Latvijā jau ag-
rāk dažas partijas bija iemēģinājušas roku 
populismā, bet tie bija amatieriski mēģinā-
jumi. KPV LV visu darīja profesionāli un kā 
pēc notīm. Ārēji dumpinieciskais spēks, no-
pietnāk skatoties, bija rūpīgi trenēts, salie-
dēts un mērķtiecīgs. Viņi nekautrējās bliezt 
pēc populisma „pilnas programmas”. Kas vi-
ņiem patiesībā aiz muguras stāvēja, vēl ilgi 
būs nopietnu pārdomu vērts temats. 

Viņiem uz pēdām ar līdzīgu rezultātu – 16 
vietām sekoja cita jaunā protesta parti-
ja „Jaunā konservatīvā partija”. Ja neskaita 
pašu līderi Jāni Bordānu, tad kopumā viņi 
patiešām ir nosacīti jauns spēks uz Latvijas 
politiskās kartes. Piedevām veidots salīdzi-
noši ilgi – Bordāns partiju mērķtiecīgi būvē-
jis vairāk nekā četrus gadus. Partijā ir gana 
daudz lietpratīgu speciālistu, nākotnē tā var 
progresēt par nopietnu spēku, ja vien spēs 
izturēt lielās politikas ugunskristības. Īpašu 
uzmanību der pievērst deputātei kultūrso-
cioloģei Dagmārai Beitnerei-Le Gallai. Viņa ir 
pazīstama kā cilvēks ar ļoti augstu sirds inte-
liģenci, kas Latvijas lielajā politikā nav bieža 
parādība. Latvijas intelektuāļu aprindās viņa 
ir labi pazīstama, bet plašākai sabiedrībai 
viņa varētu būt pozitīvs pārsteigums. 

No jaunpienācējiem labus rezultātus uzrādī-
ja arī apvienība „Attīstībai/Par!” Tas ir nosa-
cīti liberāls spēks, kaut gan redzamākos poli-
tiķus grūti nosaukt par jauniem. Lielākā daļa 
no viņiem politikā ir jau sen, un viņu reputā-
cijas ir pretrunīgas. 

Jāatceras, ka demogrāfija līdzās aizsardzībai 
ir katras atbildīgas valsts stratēģiskā priori-
tāte. Īpaši tik skaitliski mazai tautai kā lat-
vieši. 90. gadu demogrāfiskā „bedre” un 
pēc tam 2000. gadu sākuma „trekno gadu” 
un „gāzi grīdā” postošā politika ir iecirtusi 

ļoti smagus robus latviešu nākotnes paau-
dzēs. Nedrīkst aizmirst, ka saskaņā ar ANO 
datiem Latvija kā valsts procentuālā izteiks-
mē ir pazaudējusi visvairāk iedzīvotājus 
kopš 2018. gada. Te nav runa par iedzīvo-
tāju vienkārši skaitlisko kritumu, problēma ir 
dziļāka – latviešiem kā tautai ir teju vai sa-
grauta tā dēvētā „vecuma piramīda” – jau-
no skaits iepretim vecajiem ir kritisks. Kā 
tauta mēs novecojam traģiskā ātrumā. Si-
tuāciju var glābt, tikai rīkojoties ļoti ener-
ģiski. Vai to spēs izdarīt sašķelta, sadrum-
stalota Saeima – tas ir nopietns jautājums. 
 
Noslēgumā gan ir arī cerīga nots. Pašreizē-
jais politiskais sadalījums un izmaiņas valsts 
prezidenta ievēlēšanas kārtībā dod pamatu 
cerībām, ka 2019. gadā par prezidentu va-
rētu ievēlēt pieredzējušo Eiropas tiesas ties-
nesi, cilvēku ar neatkarīgu un stingru politis-
ko mugurkaulu, valstisku redzējumu – Egilu 
Levitu. □

Par rakstnieku, publicistu, neatkarīgo žurnālistu 
Otto Ozolu skat. JG293 (2018 vasara) 48. lpp.
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VĒSTURE
Juris Šlesers

NEATLAIDĪGIE 
DRUPINĀTĀJI
Sirje Okas Ainso. The Story of BATUN 
/ Baltic Appeal to the United Nations 
(Stāsts par BATUN / Baltiešu vēršanās 
pie Apvienotajām Nācijām). Autores 
izdevums, ASV 2018. 214 lpp., angļu 
valodā.1

Baltijas valstu okupācija vilkās 51 gadu. 
BATUN-a stāsts saista ne tikai ar šīs nevar-
darbīgās cīņas grupas ideālistisko neatlaidī-
bu, bet atklājas arī tīri „numeroloģiski” inte-
resants! Organizāciju nodibina 1966. gadā 

– nedaudz vairāk nekā 25 ar pus gadus pēc 
mūsu valstu okupācijas – ar nolūku panākt 
to atgriešanos pasaules brīvvalstu saimē. 
Tikai Dievs varēja zināt, ka tai brīdī mūsu 
tautas atradās tumšā okupācijas tuneļa pašā 
viduspunktā. Pagāja otri 25 ar pus gadi, līdz 

– 1991. gada 17. septembrī – mūsu karogi 
uzvijās mastos pie Apvienoto Nāciju celtnes 
Ņujorkā.

Autore, igauniete, ir BATUN ilggadēja aktī-
viste un vēlāk priekšsēža Heino Ainso dzī-
vesbiedre. Pāri pus gadsimtam atvīd jaunas 
meitenes jūsma: „Izsakoties gluži personīgi 

– viņa stils, viņa zturēšanās, un viņa vērtību 

1 Grāmata iegādājama no autores Miami, FL, USA: 
<siriainso@aol.com>, <www.Ainsoart.com>.

izpratne mani tā apbūra, ka kļuvu – vispirms 
BATUN locekle un delegāte, un tad viņa sie-
va!” (12) BATUN dibinātāji arī ir visumā jauni 
cilvēki, kopā ar dažiem pieredzējušākiem sa-
biedriskiem darbiniekiem un garīdzniekiem, 
kuri 1965. gadā, sakarā ar PSRS Baltijas oku-
pācijas 25 gadiem, bija piedalījušies lielā bal-
tiešu masu sapulcē Ņujorkas Madison Square 
Garden arēnā. No latviešiem šeit īpaši piemi-
nams katoļu mācītājs Norberts Trepša. Pēc 
šīs sapulces tie organizētā veidā sāk apmek-
lēt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
dalībvalstu misijas Ņujorkā. Šajos apmeklē-
jumos tie ātri atskārst, ka vairums uzrunāto 
diplomātu ļoti maz zina par Baltijas valstīm 
vai ka tādas vispār eksistējušas. Viņi nolemj, 
ka lobēšanas darbs ar Apvienotajām Nācijām 
ir jāturpina, un nākamā gada 13. februārī 
nodibina paliekošu organizāciju, to inkor-
porējot Ņujorkas pavalstī kā „United Baltic 
Appeal”. Frāze „United Nations”, saskaņā ar 
pavalsts likumiem, nav organizācijas nosau-
kumā pieļaujama, tomēr tas paliek it kā „no-
daļas” nosaukumā, un kopā ar mākslinieka 
Ilmāra Rumpētera zīmēto emblēmu2 saīsinā-
tā un nesaīsinātā formā redzams visu BATUN 
vēstuļu un memorandu augšgalā: „BATUN / 
Department of United Baltic Appeal / Baltic 
Appeal to the United Nations”. (9)

BATUN protams nav vienīgā trimdas baltie-
šu pretpadomju politikās cīņas organizācija – 
kura it kā „vienrocīgi” būtu izcīnījusi Baltijas 
valstu atbrīvošanu – bet šis darbs uzskatāmi 
pastāsta par vienas nozīmīgas cīnītāju gru-
pas dibinātājiem, dalībniekiem, cīņas meto-
dēm un sasniegumiem, kas šim lasītājam ne-
bija pilnībā zināmi un tagad šķiet neatvieto-
jami.

Sējuma pirmā puse sastāv no visumā hrono-
loģiska stāsta, kā BATUN radās, kādus dar-
bošanās veidus laika tecējumā izmēģināja 
un atzina par labiem un kurus nācās atmest 
un mēģināt citādi, līdz 1991. gadā lielais 
mērķis bija sasniegts. Autore vēl pastāsta, kā 
pēc tam BATUN darbinieki ar savu pieredzi 
un kontaktiem palīdzējuši sekmēt atjaunoto 
brīvvalstu diplomātu ievadīšanu starptautis-
kajā apritē ANO centros Ņujorkā un Ženēvā, 

2 Emblēma krāsās redzama uz grāmatas apvalka – balts 
„B” sarkanā aplī, savienots ar trīsstūrīgu pa kreisi vērstu 
bultas galu. Sarkanais aplis simbolizē PSRS uzspiesto 
verdzību un „B” burts ar trim horizontālām svītrām ir 
Baltijas valstis. Bulta uz rietumiem izsaka baltiešu kopējo 
vēlmi izlauzties un atgriezties brīvajā pasaulē.
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kā arī rietumvalstu ārlietu ministrijās. Pašās 
Baltijas valstīs pēc BATUN darbinieku ieros-
mes tiek izveidotas tās sauktās Apvienoto 
Nāciju biedrības jeb UNA’s (United Nations 
Associations), kuras apvienotas Pasaules 
ANO biedrību federācijā (World Federation 
of UN Associations). Attiecīgajās valstīs 
UNA’s sniedz informāciju par dažādajām 
speciālo uzdevumu organizācijām ANO pa-
spārnē un uztur sakarus ar tām. Autore pati 
šādu iedibināja Igaunijā. 

Teksta daļai seko 40 lappušu biezs foto al-
bums, un apm. 70 lappušu biezs memoran-
du, reportāžu un citādu dokumentu krā-
jums no BATUN arhīva. Informatīvākā ir tek-
sta daļa, bet dokumentu apkopojums var 
būt nozīmīgs vēstures avots laikmeta pēt-
niekiem. Priekšvārdā autore raksta: „Uzturēt 
pagātni dzīvu, un perspektīvā, varbūt kād-
reiz iedvesmos arī citus cīnīties par taisnību – 
neatkarīgi, kādā laukā vai kapacitātē.”

Drupināt pasaules cietokšņa mūri

BATUN 25 gadu karagājiens apskatīts četros 
posmos – bet viscaur galvenā tēma ir neat-
laidīga meklēšana un mēģināšana iespies-
ties vienā vai otrā ANO „mūra” spraugā ar 

„Baltijas jautājumu”, gūt tam uzmanību, ie-
dabūt to vienas vai otras ANO komisijas vai 
komitejas darba kārtībā – drupināt pasaules 
cietokšņa mūri: 

1966-1970 – prasība pēc dekolonizācijas, 
BATUN galvenokārt Ņujorkā;

1971-1982 – protesti pret cilvēktiesību pār-
kāpumiem, BATUN galvenokārt Ženēvā;

1983-1989 – „Perestroika” PSRS, Atmoda 
Baltijā, „Eiroprojekts” rietumos, BATUN gal-
venokārt Eiropas ārlietu ministrijās;

1990-1991 – neatkarības atgūšana, BATUN 
galvenokārt Ņujorkā.

Piektais posms ir par atbalstu atjaunotajām 
brīvvalstīm un to diplomātiem pēc 1991. 
gada – bet tas jau ir „pēckarš”.3 

3 Autore vairākkārt atsaucas uz BATUN vēstures 
apkopotāju un arhivāru, ilggadējo valdes locekli un 
darbības koordinatoru Uldi Bluķi. Viņa raksts interneta 
Barikadopēdijā „Kā BATUN lobēja ANO dalībvalstis” 
(2011) uzskatāmi papildina Sirjes Aisno aprakstu, un ar 
tabulas palīdzību izgaismo šos taktikas etapus:  
<http://www.barikadopedija.lv/raksti/881869>

Dekolonizēt Baltiju

Pirmajā posmā (1966-1970) BATUN tiecas 
panākt Baltijas jautājuma iekļaušanu ANO 

„dekolonizācijas” kampaņā, kas pēckara de-
kādēs jau ir pilnās burās – tikai ne komunistu 
impērijā!4 Šie centieni atkārtoti atduras pret 
Padomju „veto”, bet tomēr dod vērtīgu pie-
redzi ANO darbā un darbā ar ANO. Šai perio-
dā arī norisinās nesekmīgā cīņa, lai pasargā-
tu Baltijas valstu zelta depozītus Lielbritānijā 
no atdošanas Padomju Savienībai. Tur bal-
tiešu kopējo pozīciju pārstāv Lielbritānijas 
baltiešu padome (Baltic Council in Great 
Britain), bet BATUN šai cīņā iesaistās ar pro-
testiem britu ANO misijā Ņujorkā. Baltijas 
valstu juridiskās tiesības tomēr tiek saglabā-
tas, un 1993. gadā Lielbritānija atdod ekvi-
valentu daudzumu zelta atjaunoto Baltijas 
valstu valdībām. (22)

1970. gadā kļūst skaidrs, ka Baltijas „deko-
lonizācijas” prasībai nav tuvākā nākotnē iz-
redžu iekļūt Apvieno Nāciju darba kārtībā. 
Viesošanās ANO dalībvalstu misijās ir pār-
liecinājusi BATUN darbiniekus, ka cilvēktie-
sības šai brīdī diplomātus un politiķus inte-
resē vairāk nekā pretrunīgā dekolonizācijas 
tēma. Valde nolemj Baltijas lietu turpmāk 
saistīt ar „ārējiem” – t.i., pasaules uzmanī-
bu jau ieguvušiem – notikumiem, ar aktua-
litātēm Apvienoto Nāciju Organizācijā un 
ar jaunām ziņām no okupētās Baltijas. (29) 
Šajā gadā rietumu sabiedrību jau satrau-
kuši vairāki dramatiski lietuviešu bēgšanas 
vai represiju gadījumi, sevišķi jūrnieka Sima 
Kudirkas no kuģa nobēgšanas mēģinājums 
ASV ostā. (31) Tā iesākas BATUN karagājiena 
otrais posms.

Sirdsapziņas cietumnieki par Baltijas 
brīvību

Tā kā galvenais ANO cilvēktiesību forums ir 
Cilvēktiesību komisija Ženēvā (Commission 
of Human Rights – CHR), BATUN darbība 
lielā mērā pārsviežas uz Eiropu. Nesenie sa-
traucošie bēgšanas un Padomju vardarbības 
gadījumi ir pasnieguši jaunu ieroci pasau-
les cietokšņa mūra drupinātājiem. Valde no-
lemj tagad likt uzsvaru uz cilvēku tiesībām 
atstāt savu valsti un tajā atkal atgriezties. 
Preses uzmanību izraisoši represiju gadīju-

4 ANO dalībvalstu skaits tās pastāvēšanas pirmajos 20 
gados (1945-1965) vairāk kā dubultojies – no 51 uz 117. 
(17)
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mi šādi palīdzēs BATUN panākt Baltijas jau-
tājuma iekļaušanu ANO Cilvēktiesību komisi-
jas diskursā un rezolūcijās. 1974. gadā pēc 
valdes locekļa Ulža Bluķa iniciatīvas BATUN 
iesāk baltiešu „Sirdsapziņas cietumnieku” 
(„Prisoners of Conscience”) kampaņu, seko-
jot pasaules mēroga organizācijas „Amnesty 
International” piemēram. BATUN meklē izzi-
ņu par specifiskiem represētajiem Baltijā vai 
izsūtījumā no Baltijas uz PSRS un noorgani-
zē nelielas aktīvistu grupas, kuras uzņemas 
būt nomodā par vienu no tiem – vai vairā-
kiem. BATUN finanses ir uzlabojušās, un tiek 
algots īpašs stipendiāts izziņu vākšanai un 
sakopošanai. Šādi 1974. gadā BATUN uzrau-
dzībā jau ir ap 90 Baltijas sirdsapziņas cie-
tumnieku. (44)

Nozīmīgs pagrieziens nāk 1976. gadā. 
Autore gan nepaskaidro, no kurienes, bet 
sakarā ar tālākiem uzlabojumiem finan-
sēs BATUN sāk regulāri sūtīt delegātus no 
Ņujorkas uz Ženēvu lobēt ANO Cilvēktiesību 
komisijas locekļus par Padomju cilvēktiesību 
pārkāpumiem pret Baltijas disidentiem, ko 
līdz šim darīja vairāk pa pastu.

Šajā laikā svarīgākā norise Eiropā tomēr 
notiek nevis Ženēvā, bet Helsinkos, kur 33 
Eiropas valstu un ASV un Kanādas pārstāv-
ji divus gadus satiekas Eiropas Drošības 
un Sadarbības konferencē (1973-1975). 
Baltiešu prasības šeit lobē cita baltiešu jum-
ta organizācija – Pasaules Baltiešu konfe-
rence (World Baltic Conference – WBC). 
Neatkarības atjaunošanas idejas Helsinku 
konferencē atbalstu negūst, bet autore at-
zīst, ka baltiešiem labvēlīga ir dalībvalstu 
vienošanās atļaut brīvāku cilvēku un ideju 
kustību pāri robežām. BATUN – ar pārstā-
vi WBC valdē – Helsinkos aizsāktajā procesā 
sāk piedalīties 1977. gadā, kad Belgradā sa-
nāk pirmā pēc-Helsinku Eiropas Drošības un 
Sadarbības konference. 

Helsinku vienošanās iespaidā PSRS un tās 
okupētajās zemēs sāk dibināties „Helsinku 
uzraugu” grupas, un pastiprināti uz rietu-
miem plūst ziņas no Baltijas par vajāšanām, 
ieslodzīšanu spaidu darbu nometnēs vai at-
griešanos no tām. Lai sekmētu šīs informā-
cijas nokļūšanai ANO apritē, BATUN 1979. 
gadā sāk izplatīt biļetenu Chronology of 
Baltic Events (Baltijas notikumu hronoloģija).

Eiroprojekts – Perestroika – Atmoda

Trešais posms (1983-1989) iezīmējas ar 
„Eiroprojektu” un „eirorepiem”. Eiropas 
Parlaments 1980. gadā pieņēmis rezolūci-
ju, kas liek priekšā Eiropas kopienas ārlietu 
ministriem „izstrādāt kopēju labvēlīgu no-
stādni” Baltijas valstu neatkarības jautāju-
mā un griezties ar to ANO Dekolonizācijas 
komitejā Ņujorkā. Lai lobētu Eiropas val-
stu ārlietu ministrijas šo rezolūciju iedzīvi-
nāt, BATUN – ar trīs vadošo trimdas baltie-
šu jumta organizāciju finansiālu atbalstu – 
1983. gadā pilnvaro Zviedrijas latviešu juris-
tu Imantu Grosu kā baltiešu „ceļojošo vēst-
nieku” Eiropā, tā sauktā „Eiroprojekta” di-
rektoru. Grosa vadībā izveidojas baltiešu 
aktīvistu – „eirorepu” – pulks, kas sāk aktī-
vi lobēt gan Eiropas valstu ārlietu ministri-
jas sakarā ar Eiropas Parlamenta rezolūci-
ju, gan ANO Cilvēktiesību komisiju Ženēvā. 
Līdzīgi kā 1970. gadā, Baltijas jautājums 
Dekolonizācijas komitejas darba kārtībā ne-
kad nenonāk, bet Grosa un „eirorepu” ak-
tivitāte tomēr izraisa vairākus uzmudinošus 
žestus no rietumval stu diplomātiem. 1987. 
gadā cita (un ietekmīgāka) Eiropas kopie-
nas palāta – Eiropas Padome – pastiprinā-
tā variantā pieņem iepriekš minēto Eiropas 
Parlamenta rezolūciju, un šoreiz to virza ne-
vis uz komunistu dominēto Dekolonizācijas 
komiteju, bet uz Cilvēktiesību komisiju 
Ženēvā, kur jau enerģiski strādā BATUN „ei-
rorepi”. 

Paralēli šiem notikumiem lietas uzliesmo 
arī Padomju Savienībā un okupētajā Latvijā. 

„Helsinku uzraugu” grupu kustības un 
Gorbačova valsts pārkārtošanas program-
mas „Perestroikas” iespaidā Baltijā sākas at-
moda. Latvijā ātrā secībā galvas ceļ Helsinki 
1986, Vides aizsardzības klubs, Radošo 
savienību plēnums, LNNK, Tautas fron-
te, Pilsoņu kongress, Baltijas brīvības ķēde. 
Arvien brīvāki kļūst ceļojumi no Baltijas uz 
rietumiem un personiskie kontakti ar trim-
du, tostarp BATUN noorganizētos semināros 
un konferencēs rietumu valstīs. Perestroika 
ir panākusi grozījumus PSRS konstitūcijā, 
kuru rezultātā 1989. gadā notiek pirmās vē-
lēšanas Padomju Savienībā bez komunistu 
partijas monopola – PSRS Tautas deputātu 
kongresam. Baltijā ievēl kandidātus, ko iz-
virzījušas Igaunijas un Latvijas Tautas fron-
tes un Lietuvas Sajudis partija. Ar gūto pie-
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Uzvaras diena – 1991. gada 17. septembris / Igaunijas, Latvijas un Lietuvas karogus uzvelk 
Apvienoto Nāciju galvenās mītnes priekšā Ņujorkā

redzi, nākamajā gadā tās izvirza kandidātus 
ievēlēšanai savu, vēl „Padomju”, republiku 
Augstākajās padomēs (parlamentos). 

No vīzijas līdz īstenībai

Pēdējais etaps neatkarības karagājienā 
(1990-1991) iesākas ar Tautas fronšu un 
Sajudis uzvaru savu republiku Augstāko pa-
domju vēlēšanās, gūstot vairākumu pret ko-
munistiem. Jaunajā sastāvā tās nekavējas pa-
sludināt, ka republika uzsāk pāreju uz neat-
karību – kaut faktiski mūsu valstis vēl ir oku-
pētas, un rietumvalstis arī viņu neatkarību 
de  facto vēl neatzīst. Stāv vēl priekšā asins 
izliešana Viļņā un barikādes Rīgā 1991. gada 
janvārī, tad augustā „pučs” pret Gorbačovu 
Maskavā un beidzot – pēkšņā brīvība Baltijā. 

BATUN gludina ceļu, un nepilnu mēnesi vē-
lāk Igaunija, Latvija un Lietuva ieņem savu 
vietu kā pilntiesīgas locekles Apvienotajās 
Nācijās. Grāmatas pēcvārdā autore summē: 

„Kaut Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarī-

bas atjaunošanu, ar likteņa labvēlību, beigās 
izcīnīja baltieši savās dzimtenēs paši, BATUN 
neatlaidīgā atdeve un nopietnais darbs cau-
ri gadu desmitiem tiem atviegloja starptau-
tisko ceļu uz neatkarības īstenošanu.” (107) 
Grāmatas aizmugures vāka apvalku rotā krā-
su foto ar uzrakstu „Uzvaras diena – 1991. 
gada 17. septembris / Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas karogus uzvelk Apvienoto Nāciju 
galvenās mītnes priekšā Ņujorkā”. 5 Ikdienā 
ANO dalībvalstu karogi ir sakārtoti alfabētis-
kā kārtībā, bet simboliski, ka šajā sevišķajā 
dienā trīs brālīgo likteņbiedru standarti plī-
vo viens otram blakus. Svinīgais brīdis auto-
rei iespiedies atmiņā: „Mēs – United Baltic 
Appeal / BATUN dalībnieki, kas ceremonijā 
bijām klāt – gandarījumā kopēji dziļi uzelpo-
jām: Mūsu vīzija bija īstenojusies!” (107)   □

5 Mazliet gan kremt – lietuviešiem varētu īpaši – ka 
izvēlētajā attēlā Lietuvas karogu var gan „nojaust” aiz 
kārts, bet īsti nevar saskatīt. Jādomā, ka fotogrāfam 
netīšām „labāku” uzņēmumu nebija izdevies uzņemt, un 
nekā nevar darīt. Skats ir svinīgs.



52

VĪRS NO LATVIJAS
A MAN FROM LATVIA
Fragmentu tulkojums. 

1940. gada vasara. Pilsētas zēns 
piecpadsmitgadīgais Andrejs strādā lauku 
saimniecībā – nopelnītie graudi un kūpinātais 
šķiņķis būs atspaids ģimenei Liepājā.  Kādu 
dienu pirms saimnieks un  darbinieki 
devušies diendusā,  pa radio dzirdama 
prezidenta Ulmaņa uzruna tautai. ...

Pēc himnas „Dievs, svētī Latviju” visi kādu 
brīdi apmulsuši klusēja.  Jaunieši, tādi kā es, 
pat nezināja, ko tas vārds „komunisti” no-
zīmē. Bijām dzīvojuši bezrūpīgi, nezinādami, 
kā tas ir, kad ienāk svešas valsts karaspēks, 
aptvērām tikai to vien, ka nekas labs tas nav. 
Vairākums vecāko ļaužu tomēr saprata, ka 
tā ir ļoti slikta ziņa, un atguvušies sāka runāt 
cits caur citu, prātodami, ko tas īsti nozīmē 
un kā tas ietekmēs mūsu dzīvi. [..]

Pirms šā pusdienlaika nevienam te nebija 
pat vismazākās nojausmas, ka Krievija gra-
sās uzbrukt mūsu zemei. Nebija brīdināju-
ma. Tas bija kā zibens spēriens no skaidrām 
debesīm. Tovasar nostrādāju tai saimniecībā 
vēl pāris jaukus mēnešus. Tomēr, pirms at-

griezos Liepājā, pa radio dzirdēju ziņas, kas 
uz visiem laikiem skarbi mainīja manu likteni.

Lauku sētā nebija telefona, un es nevarēju 
par notiekošo parunāt ar saviem vecākiem. 
Gribējās, lai tētis mani pārliecina, ka mūsu 
dzīve turpināsies tāpat kā agrāk. Jutos ļoti 
vientuļš un sabijies.

Protams, saimniecībā, kur jāgādā par lopiem 
un labību, cilvēki nevar visu laiku nodoties 
spekulācijām, kas nu tagad notiks. Bet vaka-
rā pieaugušie sprieda par to, ko dienā bija 
dzirdējuši. Viņi saprata, ka Latvijai nav pie-
nācīgu militāro līdzekļu, lai cīnītos pret ie-
brucējiem, un jutās bezpalīdzīgi. Uzdeva 
viens otram jautājumus, uz kuriem nebija 
atbilžu. Kas notiks ar mums un mūsu brīvo 
valsti? Cik lielā mērā mums jābaidās no ie-
brucējiem? Kāpēc Krievijai vajadzīga mūsu 
mazā zeme? [..]

Jau nākamajā dienā komunistu tanki, militā-
rie automobiļi un karavīri bija redzami it vi-
sur, pat uz lauku ceļiem. Civilisti ar sarkanu 
saiti ap kreiso piedurkni, tanki un cita kara 
tehnika ar sarkanu zvaigzni kļuva par ieras-
tu ainu. 

Pa radio tika izziņoti noteikumi dzīvei jauna-
jā režīmā. Pirmā sliktā ziņa zemniekiem bija 
tā, ka tagad daļu ražas un lopu vajadzēja at-

Andrejs Eglītis dzimis 1925. gada 24. aprīlī Liepājā. 
Mācījies Liepājas Tehniskajā skolā par mehāniķi, 
1943. gadā iestājas Bātes lidotāju skolā, tiek 
iekļauts  aviācijas pulkā. Kara beigās, 1944. gada 
11. oktobrī,  kopā ar saviem apkalpes biedriem 
iedarbina lidmašīnas motoru un aizlido uz Dancigas 
lidostu – tobrīd vēl nezinādams, ka atvadās no 
dzimtenes uz visiem laikiem. Liepājā paliek vecāki 
un 6 gadus vecais brālītis. Pēc bēgļu nometnes 
Vācijā Andrejs nokļūst ASV, Milvokos (Milwaukee 
pilsētā), vēlāk dzīvo un strādā Kalifornijā. Darbs 
saistīts ar kosmosa izpēti (Northrop Cooperation 
un kosmosa aģentūra TRW, kas strādā NASA 
vajadzībām). Ir piekļuve valsts noslēpumiem, 
tāpēc pat pēc Latvijas neatkarības atgūšanas varas 
iestādes liedz ceļot uz dzimteni. Atmiņu grāmatu 
A Man From Latvia Andrejs vispirms izdod par 
saviem līdzekļiem, galvenokārt domādams, lai 
bērniem un mazbērniem paliktu ziņas par viņa 
dzīvi, bet 1995. gadā to izdod arī apgāds „Golden 
Village”.  Andrejs Eglītis miris 2012. gada 24. 
februārī, tā arī vairs nesaticis savu jaunāko brāli – 
gleznotāju Vilni Eglīti.  

Ilze Lāce-Verhaeghe
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dot valdībai. Viņi nekavējoties sāka domāt, 
kā varētu paslēpt lopus un graudus no ko-
munistu inspektoriem. Visas zemnieku ģi-
menes smagi strādāja, lai sagādātu sev izti-
ku,  lauku ļaudis bija saniknoti, ka komunisti 
grib nolaupīt viņu sūrā darba augļus. [..]

Augustā, veicis jaunās varas pieprasīto „ce-
ļošanas atļaujas” procedūru, devos mājās 
uz Liepāju. Braucu ar vilcienu, vezdams lī-
dzi prāvu kūpināto šķiņķi un lielus maisus 
ar rudzu un kviešu miltiem – tas bija mans 
pirmais atalgojums par vasaras darbu. Biju 
lepns, un mani vecāki priecājās, ka esmu de-
vis savu tiesu ģimenei tik nepieciešamās pār-
tikas sagādē.

Jaunajā, nenobriedušajā prātā mēģināju sev 
izskaidrot notiekošo. Kas ir komunisms? Kā-
pēc bija jānogalina mūsu virsnieki, kad Latvi-
jas armija jau bija nolikusi ieročus? Vai mana 
dzīve mainīsies? Katru dienu radio diktors 
mūs uzrunāja par „biedriem” un stāstīja par 
vienlīdzību, upuriem un gaišo nākotni. No tā 
visa es neko nesapratu. [..]

Mājās dzīve vismaz virspusēji noritēja tāpat 
kā agrāk. Protams, divgadīgais brālītis bija 
radījis dažas izmaiņas, bet par to es nesū-
dzējos.

Viena pārmaiņa mūsu dzīvē bija tā, ka pārti-
ka veikalos tika normēta, jo liela daļa mūsu 
produktu bija nepieciešami sarkanarmie-
šiem un viņu ģimenes locekļiem. Vienlaikus 
mūsu mazulim katru dienu vajadzēja pienu, 
un es atsāku savu agrāko darbiņu – katru 
dienu gāju uz veikalu. Tagad pēc piena bija 
jāstāv garā rindā, un bieži vien tas bija izbei-
dzies, pirms pienāca mana kārta. Sāku ievē-
rot, ka ir cilvēki, kas iet uz citu veikalu turpat 
netālu, ātri vien nāk ārā ar somām, kas pil-
nas ar pārtiku. Kādu dienu teicu vīrietim, kas 
kopā ar mani stāvēja rindā: „Vai es varu iet 
uz to otru ēku nopirkt pienu un  ēdamo? Kā-
pēc mēs te stāvam, kamēr citi tiek pie pār-
tikas tik ātri tai otrā veikalā?” Vīrietis klusi 
atbildēja: „Nē, nē, tas veikals ir tikai priekš 
partijas biedriem un ziņotājiem. Tādus jautā-
jumus nevajag uzdot.”

Es sacīju: „Bet pa radio sludina, ka mēs visi 
esam biedri un ikviens ir vienlīdzīgs.”

Viņš atbildēja: „Nerunā tādas lietas, tu vari 
iekulties nepatikšanās un tavi vecāki arī.”

Tovakar atstāstīju šo sarunu vecākiem, viņi 
saskatījās, un tad mans tēvs teica: „Bēdīgi, 
ka man tev tas jāsaka, bet tam vīram veika-
lā ir taisnība. Mums vairs nav brīvība runāt, 
ko gribam, vai uzdot jautajumus par valdī-
bu. Mums  jāuzmanās ar to, ko sakām ārpus 
mājas sienām. Ir cilvēki, kas ziņos par tevi 
komunistiem, ja būsi pateicis kaut ko apla-
mu.” [..]

Mūsu sporta laukumu sāka izmantot kara-
vīru treniņiem. Tā kā mums bija jāgaida, līdz 
armijnieki būs beiguši, kavējām laiku, vi-
ņus vērodami. Vienīgās militārpersonas, ko 
pirms tam biju redzējis, bija Latvijas armijas 
karavīri vai nu parādē, vai tāpat vien uz ie-
las. Par sarkanarmiešiem mums nāca smiekli 

– viņu zaļganpelēkie formas tērpi bija nevīžī-
gi, un viņiem nebija īstu karavīru stājas. For-
mas cepures bija darinātas no tā paša mate-
riāla kā bikses, bet cepures vidusdaļa izska-
tījās tā, it kā tai kāds būtu cauri izgrūdis īk-
šķi un pārklājis to ar audumu. Visi smējās un 
teica, ka tie izvirzījumi vajadzīgi, lai būtu kur 
nēsāt smadzenes. Zābaki bija nevis no ādas, 
bet no maisu auduma. Stulma kreisajā pusē 
bija iebāzta kāda avīzes lapa un tabaka. Tre-
niņu starplaikā viņi uz avīzes strēmeles uz-
bēra tabaku, saritināja, izveidodami cigareti, 
ko no abiem galiem aplaizīja, lai aizlīmētu, 
un tad aizdedzināja un smēķēja. Šīs riebīgi 
smirdošās cigaretes sauca par „mahorkām”.

Otrā zābakā katram sarkanarmietim bija 
ēšanas piederumi. Mums visiem likās, ka tas 
ir pretīgi – ēst ar rīkiem, kas visu dienu bijuši 
piesvīdušā zābakā.

Vēl atpūtas brīžos viņi mēdza ieskriet jūrā, 
noņemt cepures un iebāzt galvu ūdenī, lai 
atvēsinātos. Mans tētis, kas bija karojis Pir-
majā pasaules karā, teica, ka tas nu gan ir 
dumji darīts – sāļais ūdens kopā ar sviedriem 
zem cepures veicina matu izkrišanu. [..]

Sākumā, kā jau pusaudžiem, mums krievu 
karavīri un viņu ģimenes bija izsmiekla ob-
jekts, bet tad sākām saprast, kāda vara vi-
ņiem ir pār mums un kā viņi to izmantos.  
Tad viņi mums vairs nelikās smieklīgi, bet 
gan biedējoši. Es sāku saprast, kas notiek, 
un, kļūstot nobriedušākam, manas dusmas 
pret komunistiem un frustrācija par manai 
zemei netaisni nodarīto auga augumā. [..]
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Kādu dienu Tehniskajā skolā ievēroju kādu 
vecāku puisi ādas mētelī, viņam varēja būt 
drusku pāri divdesmit gadiem. Man pateica, 
ka puiša vārds esot Konrāds un viņš esot pil-
sētas aerokluba vadītājs. Konrāds man šķita 
interesants, un arī aviācija mani ļoti vilinā-
ja. [..]

Aerokluba mērķis bija dot pusaudžiem 
iespēju iegūt planiera pilota prasmi. Andrejs 
iepazīstas ar Konrādu un kļūst par kluba 
biedru.

Klubā bija vairāki puiši, kam pie apģērba 
bija piesprausti trīs sudraba spārni – tie bija 
mūsu instruktori. Konrāds bija mūsu gru-
pas augstākais vadītājs. Pēc komunistu ie-
nākšanas mēs dienu no dienas gaidījam, ka 
viņiem nepatiks tas, ko darām, un viņi pār-
trauks mūsu nodarbības. Par laimi, tas ne-
notika. Tomēr kādudien dzirdējām, ka čeka 
meklējot Konrādu. Tā bija slikta ziņa, jo ne-
bijām Konrādu vairākas dienas redzējuši un 
baiļojāmies par viņu.

Konrāds dzīvoja savu vecāku mājas augšstā-
vā.  Viņa tēvs bija mēbeļu meistars, un mājai 
bija piebūve, kur atradās galdniecība. Gājām 
pie Konrāda vecākiem, kurus labi pazinām. 
Durvis atvēra viņa māte, un viņas seja bija 
sadrūmusi. Likās, ka viņa negrib ar mums ru-
nāt, tikai klusā balsī pateica, ka Konrāda ne-
esot mājās. No sievietes izturēšanās un teik-
tā nopratām, ka Konrādam kaut kas atgadī-
jies. Mums pārskrēja auksti drebuļi, un do-
mās jautājām – kurš būs nākamais?

Turpmākās trīs vai četras nedēļas par Konrā-
du neko nedzirdējām. Bija pasludināts karš 
starp Vāciju un Padomju Savienību. Zinājām, 
ka mūsu valsts ir starp divām lielvarām, un 
nešaubījāmies, ka mūs gaida vēl daudz kas 
nelāgs.

1941. gada 13. jūnijā mans tētis pēcpusdie-
nā no dārza mājiņas atnesa rokas zāģi, cir-
vi, cirtni un vēl dažus instrumentus. To visu 
viņš salika dzīvojamās istabas stūrī. Mamma 
saiņoja mūsu drēbes. Tas bija neparasti, bet 
es neko nejautāju. Dažreiz mani vecāki man 
neko nestāstīja par biedējošiem notikumiem, 
kas norisinājās visapkārt, jo negribēja mani 
satraukt. Vēlāk noskaidroju, ka mans tēvs zi-
nājis, ka ir naktī izvedamo personu saraksts, 
bet nav zinājis, vai mūsu vārdi arī tur ir. Ve-
cāki gatavojās ļaunākajam. [..]

Kas bija tie cilvēki, kuru vārdi bija sarakstā? 
Skolotāji, skautu vadītāji, fabrikas strādnieki, 
visdažādāko profesiju ļaudis, tostarp arī kai-
miņu ģimene no mūsu ielas. Ģimenes gal-
va bija tramvaja vadītajs. Apkārtnes puikas 
viņš sajūsmināja ar spēju lasīt avīzi, peldot 
uz muguras jūrā. Viņš man iemācīja kolek-
cionēt pastmarkas. Viņa seši bērni bija mani 
draugi. Tajā rītā viņu māja no ārpuses izskatī-
jās  tāpat kā parasti. Es klauvēju un klauvēju 
pie durvīm, bet neviens neatbildēja. Viņi visi 
bija aizvesti. Kāds bija viņu noziegums? Ne-
viens nezināja. [..]

Sākas karš, krievu armija atkāpjas, paņemot 
līdzi vietējos komunistus un pametot 
ceļmalās izdegušus tankus. Jau pirmajās 
dienās prieku par komunistu aiziešanu 
nomaina jaunas bažas – pārtiku pieprasa arī 
vācieši, klīst baumas, ka vīriešus iesauks 
armijā.Tomēr elpot kļuvis drusku vieglāk.

Vislielākais prieks man bija par ziņu, ka Kon-
rāds ir dzīvs un pēc dažām dienām atgriezī-
sies mājās. Es jau visu laiku biju nojautis, ka 
Konrāds nebūs viņš pats, ja neatradīs iespē-
ju atgriezties no miroņiem. Es viņu tik ļoti 
apbrīnoju. Kad satikāmies, Konrāds man iz-
stāstīja, kā viss bija noticis. Viņš bija zinājis, 
ka čeka viņu meklē, un vairākas reizes viņam 
ar vecāku palīdzību bija izdevies aizšmaukt. 
Bet Konrāds zināja arī to, ka čekistu pacietī-
bai drīz pienāks gals, un tas varēja būt bīsta-
mi viņa vecākiem. Konrāds paredzēja, ka nā-
kamreiz čekisti ieradīsies naktī. [..]

Konrāda istabas logs bija vērsts uz iekšpa-
galmu, kas bija liels un pilns ar augļu ko-
kiem, ogulājiem, dārzeņu un puķu dobēm. 
Īpašumu apjoza augsta dēļu sēta, un galve-
nā ieeja iekšpagalmā bija tajā mājas pusē, 
kur atradās galdniecības piebūve. Ēkas ār-
pusē zem nojumes bija sakrauti kokmateriāli 
mēbeļu izgatavošanai. Iekšpagalma tālākajā 
stūrī bija mazi vārtiņi, pa kuriem tajā varēja 
iekļūt no blakusielas.

Konrāds bija padarbojies ar elektrības va-
diem un ierīkojis zem ārdurvju kājslauķa slē-
džus. Katru reizi, kad uz kājslauķa kāds uz-
kāpa, Konrāda istabā atskanēja signāls. Sa-
vukārt istabas logam ārpusē bija pierīkota 
virve un makšķeraukla – tā, lai, atvēris logu, 
Konrāds varētu dažās sekundēs izlīst pa logu, 
aizvērt to, nolaisties pa virvi lejā, tad pavilkt 
aiz makšķerauklas, lai izrautu no loga rām-
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ja āķi, uz kura bija uzkabināta virve. Signāl-
ierīci viņš jau bija izrāvis no kontakta sienā 
un iebāzis kabatā. Istabā nekas vairs nelieci-
nāja par viņa darbībām, un arī Konrāda ve-
cākus ne par ko nevarēja apsūdzēt. Konrāds 
bija sportisks puisis, un bija šo mukšanu vai-
rākas reizes izmēģinājis, līdz varēja visu pa-
veikt desmit sekundēs. Viņa motocikls gaidī-
ja pie mazajiem dārza vārtiņiem pietiekami 
tālu no mājas.

Konrāds bija pareizi paredzējis notikumu 
gaitu. Kādu nakti pēc pusnakts iedarbojās 
signālierīce, un viņš zināja, kas jādara. No-
kļuvis uz zemes, Konrāds saritināja virvi, aiz-
skrēja līdz motociklam un ielika virvi moto-
cikla somā, kur jau bija dažas grāmatas, to-

starp „Kā uzbūvēt lidmašīnu”. Viņš pameta 
pilsētu un brauca uz laukiem pie sava tēvo-
ča, kurš dzīvoja mežā. Konrāda vecāki par šo 
bēgšanas plānu neko nezināja. Viņš uzskatī-
ja, ka tā būs drošāk, jo bija skaidrs, ka čekisti 
gan pratinās vecākus, gan pārmeklēs māju, 
un ticēja sakāmvārdam, ka acis melotāju no-
dod. Konrāds nebija atstājis nekādu izskaid-
rojumu. Viņš zināja, ka vecāki būs ļoti uz-
traukušies par viņa nozušanu, bet, ja čekisti 
viņu apcietinātu, vecāku bēdas būtu daudz 
lielākas. [..]

Konrāda stāsts bija iedvesmojošs mums vi-
siem, bet vienlaikus lika arī saprast, cik lie-
las briesmas mums bija draudējušas. Konrā-
da atgriešanās deva ievirzi manai turpmāka-
jai dzīvei.  □

Tulk. Ilze Lāce-Verhaeghe

Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni. 2017. Kartons, audekls, sintētiska polimērkrāsa, 
guaša, uz 90 kartoniem. 228.5 × 355 cm. Līkloču līnijas pāri Rīgas panorāmai atsaucas uz 
Rietumaustrālijas tuksneša aborigēnu zīmējumiem. Latviešu valodā var saskatīt kristiešu 

„Tēvreizi” un Andreja Eglīša „Dievs, tava zeme deg”. Vārdi „Izmesti pasaulē” attiecas uz 
Martina Heidegera (Heidegger) eksistenciālās filozofijas pamatjēdzienu „Geworfenheit”. 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija, Rīga
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Juris Šlesers

VĒL PAR ZELTA CILVĒKIEM  
VALDI, ANSI UN KURBADU
Iepriekšējā numurā varējām lasīt fragmentus no ne-
laiķa savdabja valodnieka un rakstnieka Valža Zepa 
(1932-1996) nepabeigtā kultūrvēsturiskā romāna 
Ansis – zelta cilvēks. Tos Jaunajai Gaitai atsūtīja 
viņa draugs un kolēģis – un savā laikā Jaunās Gaitas 
atbildīgais redaktors – profesors Valters Nollendorfs. 

Nepabeigtā romāna pilns manuskripts esot kaut kā – 
„pazudis”. Neviens nezinot, kur tas varētu būt. Grū-
ti izskaidrojamā kārtā, šie fragmenti (latviešu valo-
dā!) atrasti pievienoti Zepa cita daiļprozas darba an-
gliskam tulkojumam, kas ticis gatavots publicēšanai. 
Runa ir par Zepa „pasaku” Ķēves dēls Kurbads, jeb 
tulkojumā – Hungerwhere, Son of Mare. Nollen-
dorfs par to vēstulē raksta: „… var noprast, ka Ansi 
latviešu valodā bija paredzēts piekabināt šim [anglis-
kajam Hungerwhere] izdevumam.” Kāpēc tā? Atbil-
de: „Tas arī mani mulsina. [..] Domāju, ka arī ang-
liski lasošajam latvietim tas varētu būt sava veida 
izaicinājums, bet noteikti saprotamāks nekā sveštau-
tietim.” Tas šo lasītāju vedina domāt, ka angliskotā 
Kurbada versija jāuztver nevis kā nopietni cittautie-
šiem domāts tulkojums, bet kā Valža Zepa savdabī-
gās domāšanas izpausme – latviešiem pašiem. Lie-
tojot Nollendorfa apzīmējumus, tās vērtība ir „Val-
ža gara lidojums” – „vārdu spēles un saspēles”, „ra-
došs chaoss.” Kā piemērs nāk prātā tas, kā autors di-
vējādi tulkojis Kurbada virsrakstu. Angliskā manu-
skripta virsraksts gan ir Hungerwhere, Son of Mare, 
bet latviskā izdevuma (1970) „pasītē” stāv: Mayor’s 
Son Kurbads – ! (Nollendorfs to komentē sekojošajā 
raksta 4. piezīmē.)

Valters Nollendorfs

TĪRRADNIS
Valdis Zeps bija garīgs tīrradnis. Kā strauta 
izskalots zelta grauds vai jūras slīpēts dzinta-
ra gabals. Vai meteorīts, kas no izplatījuma, 
uzliesmojot, izlauzies cauri zemes atmosfē-
rai. Bet varbūt arī retas sēnes micēlijs. Tādi 
ir reti. Un tādi ir vienreizēji. Otru nav. Atra-
dējs var tikai nopriecāties, ka tādu gadījies 
atrast, un uzskatīt sevi par laimīgu. Es uz-
skatu sevi par laimīgu, jo man izdevās atrast 
Valdi Zepu un bijām draugi visu mūžu, līdz 
viņš pāragri, kā nācis, atkal nogrima mūžībā. 
Bet viņa gara atstātie fragmenti vēl arvien 
atrodas kā Ansis – zelta cilvēks1, vai tikai gai-
da, kad tos cels gaismā. 

„Atrast.” Nepārteicos. „Fragmenti” – arī ne. 
Par atrašanu var lasīt Jaunās Gaitas 22. nu-
murā. Atradu gan viņu, gan Ķēves dēlu Kur-
badu. To viņš man iespieda rokās pirmajā 
tikšanās reizē, kad mazliet pasūdzējos par 
labu manuskriptu trūkumu žurnālam, ko to-
reiz rediģēju. Turpat uz vietas mazliet ielasī-
jos. Te bija kaut kas pavisam neparasts. Lite-
rāra darba tīrradnis. Teicu, ka noteikti jāpub-
licē. Varētu, tā Valdis, bet zem pseidonīma. 
Kāda? Nu, teiksim, Jānis Turbads. Kur bads, 
tur bads. Tīrradnis. Vēlāk viņš šo vārdu spēli 
iekļāva savā gandrīz, bet nekad vēl nepub-
licētajā angļu valodas tulkojumā: Hunger
where, Son of Mare vai vienkārši – Hung. Un, 
protams, autors – John Hungerthere.2 Bet 
par to vēlāk. 

Valža literārais darbs, un savā ziņā arī viņa 
zinātniskais darbs lingvistikā, jā, viņa dzīve 
bija viena nepabeigta, bet vienā brīdī aprau-
ta garīga procesa dažādas izpausmes. Pat 
darbi, kas saprotamu iemeslu dēļ bija pub-
licēti ar sākumu un beigām īstenībā bija kā 
sēnes, kas izauga no viņa smadzeņu micē-
lija, bet micēlijs strādāja tālāk. Savus refe-
rātus viņš parasti nelasīja, bet stāstīja brīvā 
stāstījumā. Viss iz galvas. Kad viņam vai nu 
pašam ienāca prātā vai aizrādīja, ka jābeidz, 
viņš nereti gandrīz vai iesāktas domas vidū 
noteica: „Nu jā, tad varam arī beigt.” 

1 Skat. JG 294, 46. lpp., fragmentus no romāna Ansis – 
zelta cilvēks.
2 Nepublicēts datorsalikums ar korektūras piezīmēm: 
HUNGERWHERE, SON OF MARE: a Folktale, written 
during an attack of lack of piety by John Hungerthere. 
Piously translated by Janice Therefamine, with Notes by 
the late Andrzej Lurba. A
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Tāpēc jau fragmenti. Man šķiet, ka uz Val-
ža gara darbiem var attiecināt mazliet grozī-
tus vārdus, kurus kāds cits ģeniāls tīrradnis, 
Johans Volfgangs fon Gēte (Johann Wolf
gang von Goethe), licis savas autobiogrā-
fijas apakšvirsrakstā: „Lielas atzīšanās frag-
menti.” Es teiktu „Nepabeigtās lielas gara 
spēles fragmenti”. Valža gara spēle izpaudās 
jau acumirklīgajā lēmumā no Kurbada atva-
sināt Turbadu un vēlāk to burtiski angliskot. 
Un, protams, atklājās pirmajās lappusēs, ku-
rās man izdevās ātri ielasīties pirmajā tikša-
nās reizē. Kurbadā sastopas, samaisās un 
savu īpatnēju pasauli gandrīz brīvā plūdumā 
veido mitoloģija, realitāte, laiki un laikme-
ti, kultūrvēsture, vēsture, folklora, literatūra, 
dažādi valodas un valodu līmeņi un – vārdu 
spēles un saspēles. Radošs chaoss, kas izjauc 
pastāvošo literāro kārtību, bet no kā rodas 
jauni literāri zvaigznāji, jauni tīrradņi. Es to 
reiz nosaucu par demitoloģizāciju.3 

Protams, ka Valža opuss tai brīdī nebija ga-
tavs. Trauslām dvēselēm mazliet cenzētos 
fragmentus publicējām 1959. gada Jaunās 
Gaitas 19., 20. un 21. numurā. Trimdas va-
došās un ideoloģiju noteicošās aprindas ne-
kādā ziņā nebija tam gatavas. Kāda gan de-
mitoloģizācija, ja vadība centās visiem spē-
kiem trimdas sabiedrībā nostiprināt savulaik 
dokumentā Latvieša stāja svešumā nostip-
rināto nacionālpatriotisko mitoloģiju un re-
toriku. Tā laikam bija pirmā un pēdējā rei-
ze, kad Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) 
kongress 1959. gada maijā debatēja par lite-
ratūru, proti, par Ķēves dēla Kurbada pirma-
jiem publicētajiem fragmentiem. Vairāki de-
batētāji gan atzinās, ka „to gabalu” neesot 
lasījuši, bet tā nu nevarot. „Tas gabals” grā-
matas veidā iznāca 1970. gadā, lai gan tas 
gatavs nekļuva, līdz kaut kādas beigas radās: 

„Sludinājums Vecāko ziņu XXIV sējumā, 13. 
maija numurā, 4. lappusē: To, mīti, pieminat, 
/ Autoram neticat, Ar milnu no ugunskura 
viņam pa galvu nesitat, jo var izcelties sau-
sās lapās ugunsgrēks un izmaitāt apstādīju-
mus. Tad jau labāk ar slapju lupatu. Kurbads 
ķ.d. Jēkabsons. Finis.”4 Bet varbūt drīzāk – ad 
infinitum. 

3 Esmu Valža darbu lietojis kā spilgtu piemēru blakus 
Dzintara Soduma un Aivara Ruņģa darbiem savā jau sen 
aizmirstajā rakstā par latviešu literatūras demitoloģizāciju 

„The Demythologization of Latvian Literature”, Books 
Abroad, 47.4 (1973): 664–74.
4 Ķēves dēls Kurbads. Pasaka. Pēkšņā pietātes trūkumā 
sarakstījis Jānis Turbads, (Ann Arbor, MI: Ceļinieks, 
1970) 143. Angliski virsraksts tulkots kā Mayor’s Son 
Kurbads. Tā nav angļu valodas neizpratne, bet gan tieša 

Kāds gan sakars Ķēves dēlam Kurbadam ar 
šeit publicētajiem fragmentiem zem virs-
raksta Ansis – zelta cilvēks? Filoloģiski visai 
tiešs. Fragmenti ir iespiedumam sagatavo-
tā datora maketā ar atzīmi „Keves dels.qxd 
26/12/04 11:18 AM” un sākas ar 149. lappu-
si. Manā rīcībā ir koriģēts nepublicētā Hun
gerwhere, Son of Mare kompaktāks dator-
salikums citā burtu stilā ar gadījuma paginā-
ciju, it kā pa daļām, kopā 130 lappuses. Tas, 
liekas, sagatavots korektūrai. Zinu, ka Valdis 
gatavoja šo tulkojumu iespiešanai un var no-
prast, ka Ansi latviešu valodā bija paredzēts 
piekabināt šim izdevumam. Vai eksistē Hun
gerwhere datormakets iespiešanai, neliekas 
svarīgi, jo nobankrotējušo izdevēju Cīruli nav 
iespējams atrast un darbu patlaban neviens 
cits publicēt negrasās, lai gan tam Sniedze 
Ruņģe sagatavojusi fantastisku ilustrāciju 
klāstu. Finis? Nekādā ziņā, bet par to vēl cits 

– arī nepabeigts – stāsts. 

Daudz kas no Anša – zelta cilvēka fragmen-
tiem sākumā eksistēja tikai mutvārdos –  da-
žādos rakstnieku sarīkojumos Amerikā. Val-
dis savus stāstus ritināja kā no kamola. Pir-
mā reize, ja pareizi atceros, varbūt bija 1973. 
gada augusta beigās 100gades Dziesmu 
svētkos Klīvlandē. Tas bija vēl tikai topošās 
Latviešu Rakstnieku Apvienības (LaRA) neofi-
ciālais rakstnieku vakars ar 17 dalībniekiem. 
Un tā tālāk. Man neliekas, ka tos ieskaņo-
ja. Varbūt kādos archīvos. Iespiestajos frag-
mentos, protams, ne viss gluži kā stāstīts un 
droši vien kaut kas nācis klāt vai aizmirsies. 
Tā atceros epizodi par Ludzas mežu dedzi-
nāšanu potaša ieguvei. Atmiņā tas likās iz-
vērstāks. Ilgu laiku biju pārliecībā, ka nekā-
da manuskripta nav, bet Janīna Kursīte man 
stāsta, ka tādu bija redzējusi, turklāt ar ie-
vadu. Tas, liekas, pazudis. Datorsalikumā, ko 
1990. gadu vidū sagatavoja Cīruļa apgāds, 
Kursītes minētā ievada nav. Ja būtu, tas var-
būt izskaidrotu Valža tālākos nodomus, šos 
fragmentus radot. Tagad varam vienīgi ļau-
ties Valža domu, iztēles un prāta spēles no-
teikumiem, likt lietā savas garīgās spējas un 

– minēt. 

Katrā ziņā, salīdzinot ar Ansi – zelta cilvēku, 
Kurbads ir, kaut visnotaļ eklektisks, tomēr 
savā veidā sakarīgs stāsts, par ko var erroties 
un lamāties pat bez lasīšanas, bet kas paļāvī-
go lasītāju ieved samērā nesenā zināmā Lat-

norāde uz Kurbada nemītisko pilsonisko izcelsmi. Viņš ir 
pilsētas mēra Jēkabsona dēls. Pēdējā lappuse paginēta kā 
143 ar virsrakstu „Sausās lapas”. 
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vijas pagātnē, kurā mīti ienāk ikdienā un ik-
diena mītos, fascinējot ar savu pretstatījumu, 
un kura lasītājam ir stabils atskaites punkts 
vai nu sajūsmai vai īgnumam. Ansī, turpretī, 
senas vēstures fragmentāras epizodes, kuras 
palaikam saista gadu skaitļi un krievu vald-
nieku vārdi. Valdis Latgolas vēsturi zināja, 
un ne tikai galvenajos vilcienos. Lielākā daļa 
viņa zinātniskā darba dzīves beigās bija vel-
tīta monumentālajam pētījumam The Place
names of Latgola (angļu valodā – Latgolas 
vietvārdi).5 Viņš pētīja vecas hronikas, kartes 
un visus citus pieejamos vēsturiskos materiā-
lus, lai taptu ne tikai vietvārdu saraksts, bet 
arī vietvārdu vēsture. Viņam it sevišķi patika 
neparasti un interesanti vēsturiski sīkumi, ko 
vēstures grāmatās neatrast. Tā – par Latgo-
las mežu ciršanu un dedzināšanu, lai ražotu 
pelnus un no pelniem potašu. Viņš ar ironiju 
citē hronikās atrodamos briesmu stāstus par 
pilsētu postīšanu un cilvēku slepkavošanu, 
iedziļinās alķīmijas formulās. Trūkst it kā vēs-
turiskās kopsakarības, pēc kuras tiecas prāts.

Padomāsim: Valdis neraksta standarta vēs-
turi. Varbūt, ja viņam būtu vēl atlicis laiks, te 
būtu tapis romāns, gandrīz kā ieskicēts otrā 
daļā. Pirmās daļas lasītājam ieteicams nesa-
traukties par vēsturiski nezināmo, bet sekot 
fragmentu iekšējai loģikai un vēstījumam. 
Vislabāk nedomāt tik ļoti par vēsturi kā par 
stāstu, kurš Ansī ieskicēts. Tas ir stāsts par 
Latvijas robežzemi un likteņzemi Latgolu un 
tās ļaudīm starp vāciešiem, krieviem un po-
ļiem. Latgola devusi vārdu Latvijai un latvie-
šiem, bet Latgola bijusi arī zeme, kas visvai-
rāk cietusi svešo varu, valdnieku un karapul-
ku dēļ. Tās ļaudis bijuši pakļauti svešu kungu 
un reliģiju uzspiestajam zīmogam, iemācī-
jušies izdzīvot, kalpojot gan vienam, gan ci-
tam. Vēl specifiskāk – pirmā daļa ir stāsts par 
to Latgolas novadu, ko sauca par Adzeli, ko 
mūsdienās saistām ar Abreni un par kuras 
piederību Latvijai cīnāmies vēl mūsdienās. 
Mūžīgais Ansis Žagata ir „Atzeles un Pūrno-

5 Valdis J. Zeps, The Placenames of Latgola: A Dictionary 
of East Latvian Toponyms, (Madison, WI: Baltic Stidies 
Center, 1984) 632 lappuses. Valdis Latgolas vietvārdus 
vāca pie trimdas latgaliešiem, jo tie vēl atcerējās vecos 
vietvārdus bez padomju uzslāņojumiem. Tas diemžēl 
nesedz visu Latgolu. Kad pavērās iespēja pētījumu 
turpināt neatkarīgajā Latvijā, Valdis atkal vāca materiālus. 
Viņa pēdējais brauciens uz Latviju 1996. gadā izrādījās 
liktenīgs. Tai pašā laikā zīmīgi: viņš paguva sameklēt un 
nokopēt lielu blāķi vēsturisku Latgolas karšu, lai darbu 
turpinātu. Bet bija pienācis laiks beigt, kā daudz kas – 
gandrīz pusteikumā. Kartes nodotas Latvijas Universitātes 
Latviešu valodas institūtam. Bet tas arī viss. Turpinājuma 
nav. Normāli. 

vas karalis”; Augšpils princis Andrejs, „vienī-
gais no Latvas gala”. Augšpils, tai pašā ro-
bežkaktā, tagad krievu Višgorodoka. Un lat-
vieši – karavīri vēl 17. gadsimtā. Abās pusēs. 
Ielasoties saprotam: te Andreja latgaļi cīņā 
kopā ar krieviem pret Livonijas vāciešiem, te 

– ar Livonijas karotājiem un krieviem pret ta-
tāriem. Prinča Andreja pārdomas: „Tāpat, tā 
gan ir laikam sagadīšanās, ka vācu pulki, tā 
manējie vienā mēlē runa, ko vietējie sauc par 
latišu mēli.” Vai te neieskanas arī mūsu jau-
nākā vēsture, ja ne – tautas liktenis svešu 
varu kalpībā? Latvieši kā vācu leģionāri Krie-
vijas dienestā, cīnoties ne tikai pret tatāru ie-
brucējiem, bet arī pret maskāļu, krievu, gļē-
vulību! Tikai otrajā daļā nonākam plašākajā 
Latgolā un poļu laikos. Rēzeknes jaunais stā-
rasts, pans Fredriks fon Korfs, dodas uz savu 
nolaisto stārastiju. Taču arī tas nav tikai fon 
Korfa, bet arī – intriģējošāk – viņa kučiera 
Čumines Oduma stāsts. Korfs pieder nu jau 
aizgājušajai vēsturei. Čumines Odums – lat-
gaļu tautai, kura vēl arvien sīksti cīnās. Turpi-
nājums nesekos. Tas jāizdomā pašam.

Sava veida atslēga ir no kapa laiku pa lai-
kam izkāpušais Spurainais, karavīrs važās un 
ādās. Viņš – pagātnes balss, padomdevējs, 
sirdsapziņa, kas mudina sava karaļa Anša 
Žagatas dzimtas pēctečus cīnīties par savu 
zemi un savai tautai labu darīt. Bet kas ir šī 
zeme un tauta? Ne tikai robežzeme pret aus-
trumiem, tauta austrumu nomalē, kas pirmā 
uztvēra austrumu karapulkus, bet vēl daudz 
vairāk – zeme un tauta, kas deva ne tikai vār-
du, bet arī karogu Latvijai un latviešu tautai. 
Vēstures likteņa ironija, ka tikai 1917. gadā 
no pārējām Latvijas zemēm un pirmtautām 
300 gadus atšķeltie latgaļi izšķīrās būt daļa 
no veselā, kam viņi bija devuši pašu svarīgā-
ko – savu identitāti. Kāda būtu Latvija bez 
latgaļiem un Latgolas? Vai Spurainais deva 
padomu arī Francim Trasunam? 

Bet varbūt atslēga ir alķīmijā. Pirmās daļas 
fragmenti beidzas, kad Ansis, bēgdams no 
liesmojošajiem Latgales mežu izdedzināša-
nas zārdiem, ieskrien pašās liesmās: „Beidzot, 
beidzot,” ķērc filozofs. „Nu man ir izdevies 
tevi izkausēt, ķēniņ Ansi, nu būs zelts!” Zelts 
ir tīrradnis, un kā tāds – mūžīgs. Mums pa-
liek zelta graudiņi, ja protam tos izlasīt. Val-
dis Zeps, tīrradnis, zināja par tīrradņiem. Un 

– ka tie jāmeklē un jātrod. Zelta cilvēks.
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Valdis Zeps / Jānis Turbads / John Hungerthere / Janice Therefamine / Andrzej Lurba

ĶĒVES DĒLS  
KURBADS 

HUNGERWHERE, 
SON OF MARE 

5. nodaļas fragmenti, un pārskats par „nelaiķa A. Lurbas” piezīmēm pie angliskā teksta 
 
Piecarpus gadus vecais (bet jau lasīt protošs) zēns Kurbads (jādomā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā), 
drauga un fantāzijas mudināts, aizgājis „pasaulē” un, pa sabrukuša veca brūža kāpnēm nokāpis pazemē, 
satiek Laika veci, kurš viņu apbur, un tas kļūst liels – pieaudzis jauneklis. Kurbads kāpj pa kāpnēm atkal 
augšā, un pa agrāk neredzētām durvīm nokļūst svešā telpā. Durvis aizkrīt un atpakaļ ceļa nav, jo durvīm 
nav roktura. Kurbads sāk iet pa garu velvi, klūp, krīt – krīt ilgi – kamēr atduras, apmet kūleni un – atver 
acis. Tā beidzas 4. nodaļa.  (J.Š.)

5

Pie galda sēdēja trīs vīri, spēlēja kārtis. 
Kurbada krišanas iztraucēti, pacēla galvas. 
Vīri bija dīvaini tērpti – tā kā teātri spēlējot. 
Kurbads atcerējās, kā tēvs viņu bija 
paņēmis līdzi uz Saiņa lugu „Pūt vai nepūt” 
un tur visi tāpat pelēkās drēbēs apkārt 
staigāja. Tētis teica, ka tie esot tautiski 
tērpi.

„Kā jūs sauc un ko jūs te darāt?” Kurbads 
prasīja, atjaudies no kritiena.

„Urrā, mums taisni derīgs ceturtais zolītei!” 
iesaucās vīrs pa labi. „Kokurāvēj, dabū 
viesim padirsi, tev vieglāki kauli!”

„Kas tad Kalnugāzējam kaiš?” čīkstēja 
Kokurāvējs.

“Pārstīvējies. Vakar aiz pārskatīšanās kalna 
vietā sāka gāzt dzelzsbetona bunkuri.”

“Kas ir bunkuris?” Kurbads prasīja.

„Bunkuris ir…” Kalnugāzējs iesāka, „ko, tu 
nezini, kas ir bunkuris?”

„Nu ka nezinu!”

„Bunkuris ir tāda padarīšana, kur ļaudis 
slēpjas no bumbām. No tādām bumbām, 
ko no gaisa met, ne no tādām, ar ko spēlē 
futbolu.”

„Ak tā!”

„Nu pievelc krēslu, ciemiņ, piesēdi! Mums, 
kā sacīju, ceturtais noderīgs. Bet kā tevi īsti 
sauc?”

„Kurbads, Ķēves dēls, dikti viltīgs zellis.”

CHAPTER V

Three men were playing cards at a table. 
Startled by Hungerwhere's fall they raised 
their heads. They were dressed a bit on the 
off side – as if for theater. Dad had once 
taken Hungerwhere to a play by Bindle (1) 

„To Blow or Not to Blow” (2) and everyone 
– at least the man in that play had walked 
about in grey. Dad had said that was folk 
dress.

„What are your names and what are you 
doing?” asked Hungerwhere, recouped 
from the fall.

„Bingo, we need a fourth for  sheepshead,” 
(3) spoke up the man at right. „Riptrees, (4) 
grab a subass (5) for the guest, your bones 
creak less.”

„What's the matter with Topplehills?” 
whined Riptrees.

„Strained himself. Yesterday by mistake 
he tried to topple a reinforced concrete 
bunker.”

„What's a bunker?” sez Hungerwhere.

„A bunker is a...” starts Topplehills. „What, 
you don't know what a bunker is?”

„Scout's honor.”

„A bunker is the kind of do where folks hide 
from bombs. The kind that they drop from 
the air, not the kind that they throw at 
ballgames.” (6)

„Oh.”

„Well, pull up a chair, sit. As l said, we can 
use a fourth. But what's your name?”

„l'm Hungerwhere, Son of Mare, a deucedly 
clever fellow.”
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„Ko, Kurbads, Ķēves dēls? Nevar būt! 
Kurbads, Ķēves dēls, vēl mazs.”

„Es biju mazs vakar,” Kurbads sacīja.

„Vakar, kas vakar bija par dienu?” ierunājās 
Kokurāvējs.

„Nezinu,” teica Akuracējs. „Apskaties avīzē 
uz galda.”

„Tas neko nelīdz, tā ir šīs dienas avīze.”

„Bet nav jau svarīgi. Galvenais, kā tas var 
būt, ka tu vakar biji mazs?”

[. .]

Kurbads sāka stāstīt. 

„Tad tu esi no teikas.”

„Nezinu,” Kurbads sacīja. „Grāmatā…”

„Protams, tu esi no teikas! Kur Burtnieks?”

Burtnieks bija klāt divi deviņi.

Dieviņš viņam pamāja ar roku. „Kurbads, 
šeit, ir no teikas vai pasakas. Palasi man 
priekšā, ja vari atrast.”

Burtnieks izslīdēja un bezmaz tūlīt 
atgriezās ar grāmatu, uz kuŗas vāka bija 
rakstīts:

LATIŠSKIJE NARODNIJE SKAZKI

„Tev cita izdevuma nav?” Dieviņš saviebās.

„Cenzūra,” Burtnieks noplātīja rokas.

„Jā, cenzūra,” nopūtās Dieviņš. „Nu, lasi 
priekšā no tās pašas.”

„Kurbads ir Ķēves dēls,” Burtnieks sacīja, vēl 
grāmatu vaļā nevērdams.

Dieviņš iesmējās.

„Nesmejies,” teica Burtnieks. „Kurbads nāk 
no vērtīgas teikas. Viņa tēvs, zvejodams zivi 
izvilcis, mājās pārnesis. Gan bijis domāts 
sievai, bet ķēkšai un ķēvei papriekšu 
dabūjies gabaliņš zivs.”

„What? Hungerwhere, Son of Mare? No 
way! Hungerwhere, Son of Mare is still 
small.”

„l was small yesterday,” said Hungerwhere

„Yesterday, what day was it yesterday?”

„Dunno,” said Digwell. „Check the 
newspaper.”

„That's no help, that's today's paper.”

„Shit,” agreed Digwell. „Still, the date is 
not important. The main thing is – how 
is it possible that you were small only 
yesterday?”

[. .]

Hungerwhere started his account.

„Then you are from a legend.”

„l don't know,” said Hungerwhere. „ln the 
book...”

„Surely from a legend. Where in the blazes 
is Talliesman?” (11)

Talliesman was there in a flash.

God motioned to him: „Hungerwhere, here, 
is from a legend of tale. Read it to me, if 
you can find it.”

Talliesman was out and back with a book 
whose cover read:

LATYSHSKIYE NARODNYE SKAZKI (12)

„Aintcha got another edition?” grimaced 
God.

„Censorship,” (13) said Talliesman, with a 
gesture of defeat.

„Oh, yeah, the censorship,” sighed God. 
„Well, read what you have.”

„Hungerwhere is the son of a mare,” said 
Talliesman without cracking the book.

God got the giggles.

„Stop that,” said Talliesman. „Hungerwhere 
is from a respectable legend. His father, 
while fishing for a fish in a fissure, pulled it 
out and brought it home. It was meant for 
his wife, but as it turned out, his cook and 
his mare got a piece of the fish first. (14)
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„Tas jau tā vienotrreiz notiek,” nopūtās 
Dieviņš. „Gan sievai domāts un sievai 
pienākas, bet kalponei un ķēvei gadās pa 
priekšu.”

Kurbads no visa šitā nekā nesaprata, 
atstāja viņus abus runājot un izgāja blakus 
telpā.

Blakus istabā spēcīga auguma sieva zīdīja 
zalkti un, Kurbadam ienākot ne galvu 
nepacēla. Pazīdījusi, noskūpstīja zalkša 
pienaino galvu un palaida vaļā. Zalktis 
aizlocījās projām, un sieva sakārtoja krūtis 
atpakaļ ņieburā, tad uzskatīja Kurbadu 
klusu un vēlīgu skatu.

Kurbadam dīvains karstums izsitās cauri 
dzīslām, un viņš gauži samulsa.

„Kā tevi sauc?” viņš beidzot izdabūja pār 
lūpām.

„Par Māru,” sieva atteica lokanā balsī un 
piecēlusies līganu soli izgāja pa durvīm, 
kuŗās stāvēja Kurbads. Mārai gaŗām ejot, 
viņas kuplie svārki apsitās ap Kurbada 
gurniem, turpat vai gurniem apsieto lakatu 
noraudami.

Hungerwhere had no idea where the 
conversation was leading, and left the two 
of them conversing, and walked into the 
next room.

There a sturdy mature lass was nursing a 
serpent. (15) She didn’t as much as lift her 
head when Hungerwhere walked in. Done 
nursing, she kissed the serpent's milky 
head and let him go. He zigzagged away, 
and she tucked her breasts back in her 
taille, (16) then glanced at Hungerwhere 
gently and kindly.

Hungerwhere felt molten lead (17) course 
through his veins and became grievously 
confused.

„What's your name?” he stammered at long 
last.

„Māra,” said the woman with a lilt and 
left in a bounce through the door where 
Hungerwhere was standing. Her full skirts 
swirled by him, almost picking off the 
shawl he was wrapped in. (18)

Iekavās rādītie skaitļi Hungerwhere tekstā norāda uz „Andrzej Lurba” (vēl viens autora pseidonīms) 
diezgan izvērstām piezīmēm, kuras – pretstatā teksta tulkojumam – gan vairāk piemērotas sveštautiešu 
apskaidrošanai nekā latviešu lasītājam. Tās atstāsim nedrukātas, bet daži spīguļi ir vērti izcelt. 
Neaizmirsīsim, ka Zeps bija valodnieks. 

11. piezīmē „Lurba” pastāsta, ka latviešu valodā „burtnieks” nozīmējis „skaitīšanas kociņu” jeb birku 
glabātāju, t.i., aizdoto vai saņemto graudu atzīmētāju uz birkas, kura pārlauzta, abiem darījuma 
dalībniekiem par parāda dokumentu. Angliski birkas saucot „tally sticks”, un tādēļ Burtnieks tulkots kā 
Talliesman, kam protams arī asociācija ar talismana konceptu un vārdu.

14. piezīmē „Lurba” atgādina autoram, ka norādītais paragrāfs esot „par daudz kriptisks” tiem lasītājiem, 
kas nepārzina Kurbada mītu un varētu nezināt, ka mītiskais Kurbads ir pus cilvēks un pus dzīvnieks. (Lai 
nu kā būtu, bet šī lasītāja uztverē gan rādās, ka viņš būtu pus zivs un pus zirgs! Bet tāpēc jau laikam zivs 
un ķēves vietā „kriptiski” slēpjas pilsētas galva un mamma, lai Kurbads tomēr būtu puika kā puika.)

15. piezīmē „Lurba” nāk ar jauniem brīnumiem: zalktis esot čūska ar „zig-zag” svītru uz muguras. (Lurba 
zoologs acīmredzot nebija!) Tad vēl paskaidrots, ka esot zināms, ka zalkši ir precējuši meitas un tiem bijuši 
bērni.  

Tā lūk! Kā redzam, tad ne tikai Kurbads, bet arī Valdis Zeps visos savos dažādajos 
mēteļos ir bijis „dikti viltīgs zellis”. Paldies, Valter, par iespēju Jaunās Gaitas saimei un 
lasītājiem šo TĪRRADNI dziļāk iepazīt. (J.Š.)

[Šī rindkopa tulkojumā neparādās.]
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GRĀMATAS

Vērienīgākais projekts pēdējo desmit gadu 
latviešu literatūrā – rakstnieces Gundegas 
Repšes rosinātā vēsturisko romānu sērija 

„Mēs. Latvija, XX gadsimts” – nupat ir no-
slēdzies. Trīspadsmit rakstnieki trīspadsmit 
romānos savu sakāmo ir pateikuši, visi dar-
bi ceļu uz grāmatnīcu plauktiem ir atradu-
ši. Turpmāk neizbēgami sekos projekta izvēr-
tējums – domājams, ne mazāk grūts kā ra-
dīšanas process, jo atrast kopsaucējus trīs-
padsmit talantīgu un neatkarīgu autoru dar-
bos nav nekāds vieglais uzdevums. Tomēr jā-
mēģina: kaut vai tāpēc, ka daudzi no auto-
riem novērtējumu visnotaļ pelnījuši. 

Liela daļa romānu autoru pieder noteiktā 
laikposmā (50./60./70. gados) dzimušai pa-
audzei, kas padara viņu redzējumu uz 20. 
gadsimta Latviju personisku attiecībā uz ap-
tuveni pēdējo četrdesmit gadu periodu. Grū-
ti pateikt, kāpēc rakstnieku vidū netika uzai-
cināts kāds no vecākās paaudzes autoriem, 
piemēram, Juris Zvirgzdiņš, kura erudītās ro-
taļas ar vēsturiskiem faktiem sēriju neapšau-
bāmi būtu bagātinājušas; savukārt attiecībā 
uz jaunākās paaudzes rakstniekiem gan jā-
teic, ka, izņemot varbūt Tomu Kreicbergu un 
viņa romānu „Lopu ekspresis”, neviens no 
šī gadagājuma prozaiķiem noturīgu interesi 
vēsturiskā romāna žanrā nav izrādījis. Tomēr, 
lai gan tā nenoliedzami ir sakritība, vairuma 
autoru piederība vienai paaudzei projektu ir 
iekonturējusi noteiktā rāmī. Tāpat jāpiebilst, 
ka daļa romānu sērijai šķiet piekļaujamies 
vien attāli un pilnīgi noteikti ir lasāmi arī kā 
atsevišķi darbi, par kuru atbilstību vēsturis-
kā romāna kritērijiem lasītājs, iespējams, pat 
neaizdomātos, ja nebūtu attiecīgā apzīmē-
juma uz izdevuma vāka – un tas ir pozitīvi, 
jo teksta „iekrampēšanu” konkrētā veidolā šī 
sērija ne tikai nepaģēr, bet pat pretojas šā-
dam uzstādījumam. 

Intriģējošākā un, pēc daudzu kritiķu domām, 
vērtīgākā sērijas kopīgā iezīme ir autoru teju 
vienbalsīgā pretestība savulaik padomju re-
žīma uzspiestajai vienotajai vēstures inter-
pretācijai, tā vietā savos darbos piedāvājot 
dažnedažādas „mazās vēstures“, kas nereti 
pat viena laikposma ietvaros mēdz būt dia-
metrāli atšķirīgas: kā astoņdesmito gadu vī-

zija Laimas Muktupāvelas Istabas komunā-
lajā dzīvoklī un Kristīnes Ulbergas Tur hipi-
ju komūnā. Paradoksāli: šie individualizētie 
fragmenti lasītājam par pagātni nereti iz-
pauž krietni vairāk nekā klasiskie vēsturiskā 
žanra teksti, kuru autors kā drons lidinās virs 
pagājības, ar demiurga tiesībām pūloties at-
šifrēt visu globālos terminos un piedāvāt vie-
nīgo pareizo redzējumu, kura esamību, pal-
dies Dievam, postmodernismā ļauts apšau-
bīt – kaut gan tieši vēsturiskuma sakarā, jo 
īpaši jaunāko laiku vēstures tuvā sāpīguma 
dēļ attiecībā uz šo nostādni Latvijas sabiedrī-
bas nostāja arvien vēl ir neviendabīga.

Tomēr fakti paliek fakti: praktiski visi romāni 
tikai garāmejot skar „lielās” vēsturiskās nori-
ses, kas citviet būtu ieņēmušas romānu siže-
tisko centru – piemēram, abus pasaules ka-
rus; rakstnieki it kā apzināti izmainījuši per-
spektīvu, šīs norises padarot par „mazo stās-
tījumu” fonu, nereti pat detalizēti nerakstu-
rotu, jo rakstniekus daudz vairāk ir interesē-
jusi mazā cilvēka vēsture. Tā cilvēka stāsts, 
kurš neparakstīja lēmumus par lopu vago-
niem, bet tika tajos iesēdināts. Kurš nelūdza 
iespēju mitināties Latvijas armijas virsnie-
kam denacionalizētā dzīvoklī, bet tādu saņē-
ma. Kurš negribēja piedalīties karā, bet tika 
tajā aizsūtīts. Kurš gribēja tikai nodzīvot vis-
parastāko cilvēcisko dzīvi, bet tā vietā tika 
ierauts nepārskatāmos notikumu mutuļos, 
kuros, kā jau ekstrēmas krīzes situācijās, viļ-
ņi virspusē uznesa gan absolūto cilvēcisku-
mu, gan necilvēciskumu (nereti vienlaikus), 
un piespieda civilizēto 20. gadsimta rietumu 
civilizācijas adeptu inkorporēt savā pieredzē 
ne tikai vārdiem, bet arī apziņai neaptvera-
mo. Karu. Badu. Okupāciju. Holokaustu. 

Neliela atkāpe: šis apziņai neaptveramā jeb 
vārdos neizsakāmā motīvs – apklušana, iz-
teikšanās neiespējamība ekstrēmā priek-
šā – ir īpaši nozīmīgs vairāku autoru (Gunta 
Bereļa, Māra Bērziņa) romānos, kuru varo-
ņi bez fizioloģiski pamatota iemesla, tikai 
emociju varā, uz laiku vai pavisam pārstāj ru-
nāt, jo norises, kurās laikmets spiež tos pie-
dalīties, nav iespējams samērot ar līdzšinē-
jās pieredzes verbālajām iespējām. Nežēlīgā 
gadsimta ietekme uz indivīdu ir skaidra: vār-
dam vairs nav ne telpas, kur izskanēt, nedz 
arī iespējas kaut ko ietekmēt. Un tomēr tas 
tiek izrunāts arī mēmumā, jo tieši tas, kas 
netiek pateikts, bet paliek nojaušams, nereti 
runā visskaļāk. 

PLĪSUMI AUDUMĀ. 
LODZIŅI MŪRĪ
Par romānu sēriju „Mēs. Latvija. XX 
gadsimts”
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Meklējot spraudziņu mūrī, lodziņu sienā, plī-
sumu līdzšinējā nevainojamajā vēstures at-
ainojuma audumā, autori to arī atrod, tur-
klāt katrs savu, pat vienas desmitgades ie-
tvaros – tāpēc romānu sērija veido nevis (kā 
tas, domājams, nebija nemaz iecerēts) vien-
dabīgu un zināšanu ieguvei izmantojamu 
pārskatu par Latvijas 20. gadsimta vēstu-
ri nezinīšiem, bet gan uzplaiksnījumu, it kā 
zibspuldzes apstādinātu, no tumsas izrautu 
atsevišķu mirkļu virkni, kura ar dažiem izņē-
mumiem vislabāk būs saprotama lasītājam, 
kurš ar gadsimta vēstures pamatnorisēm jau 
ir pazīstams. Tāpēc atzinīgi vērtējams fakts, 
ka romāniem pievienoti pēcvārdi latviešu 
un angļu valodā, kuros autors vai kritiķis iz-
skaidro gan darba kontekstu, gan ieceri – tie 
izrādās īpaši palīdzīgi gadījumos, kad autora 
pavērtais lodziņš ved uz vidusmēra lasītājam 
vājāk pazīstamu vēstures nostūri, piemēram, 
krievu virsnieku sadzīvi Liepājas karostā, kā 
to apraksta Andra Manfelde romānā Virsnie
ku sievas.

No „mazās vēstures” uzstādījuma (kāds gan, 
domājams, nav bijis oficiālais pieprasījums, 
taču šā vai tā lielākajai daļai autoru tas ir bi-
jis organisks izteiksmes veids, turklāt nereti 
sakņots paša vai vecāku / tuvinieku pieredzē, 
kā Andra Akmentiņa romāns Skolotāji, kas 
sakņojies autora senču – vairāku paaudžu 
lauku skolotāju stāstos) izriet nākamā ko-
pīgā iezīme: romāni ja ne tieši apstrīd, tad 
vismaz piedāvā alternatīvu dažādu 20. gad-
simta vēstures notikumu interpretācijai, ko 
esam pieraduši uzskatīt ja ne par neapšaubā-
mu, tad vismaz ļoti pamatotu. Labs piemērs 
tam ir Gunta Bereļa romānā Vārdiem nebija 
vietas piedāvātā versija par 1905. gada re-
volūcijas notikumiem tās dalībniekiem gau-
ži neglaimojošā aspektā – proti, revolucio-
nāriem kā pašlabumu tīkojošiem vandaļiem, 
nevis nesavtīgiem protestētājiem pret pastā-
vošo iekārtu –, kas jau paguvusi raisīt sašu-
tumu vēsturniekos, kuri atbalsta tradicionā-
lo heroisko interpretāciju. Var, protams, jau-
tāt: vai nav tā, ka tiklab rakstniekos kā la-
sītājos pēcpadomju laikā izveidojusies teju 
automātiska pretreakcija padomju vēstures 
interpretācijām un līdz ar to gandrīz instin-
ktīvu atbalstu izpelnās visi alternatīvie skatī-
jumi? Taču pat šādā gadījumā – un tas ir vēl 
viens sērijas pluss – dažādu skatījumu līdzās-
pastāvēšana vienlaikus dod lasītājam iespēju 
paraudzīties uz hrestomātisko vēstures zilo-
ni no dažādiem aspektiem un iepazīties ar 
versijām, kas atšķiras no skolas mācību grā-
matās nodrukātā. 

Te gan uzreiz jāatzīmē: tematiskajā griezumā 
uzdrošinoties drosmīgi pārinterpretēt vēstu-
res skatpunktus, strukturālā un tēlu galeri-
jas ziņā vairums sērijas autoru tomēr izvēlē-
jušies klasisko pieeju. Romāni būvēti lineāri, 
to centrā atrodas viens vai vairāki, ja ne vien-
mēr simpātiski, tad vismaz lasītājam salīdzi-
noši viegli identificējami tēli, savukārt per-
sonāži, ar kuriem identificēties būtu prob-
lemātiski (atskaitot centrālo tēlu Bereļa ro-
mānā) tradicionāli ieņem nedaudz kariķē-
tas otrā plāna lomas. Sērijā neatrast darbu, 
kuru centrā būtu, sacīsim, zvērināts komu-
nists, literatūras cenzors vai veikls kažoka uz-
otru-pusi-pārmetējs – tomēr pagaidām grūti 
spriest par to, vai tas apliecina autoru dabis-
ko vēlmi rast lasītājā pozitīvu emocionālo re-
zonansi vai zināmu konjunktūru.

Piektā gada notikumi un to interpretācija sē-
rijas romānos (vismaz divos) ieskicē arī vēl 
kādu kopēju tendenci, uz kuru interesanti 
palūkoties gan šī projekta, gan nesenu vēs-
turisko notikumu kontekstā. Proti, cilvēkam 
raksturīgo simbolisko domāšanu, kas tiecas 
asociēt noteiktu vēsturisko norisi un tās se-
kas ar tās priekšmetisko aspektu: tās sekas 
dažādos vēstures posmos izpaudušās gan 
kā reformācijas laika svētbilžu grautiņi, gan 
piektā gada muižu dedzināšanas, gan – pavi-
sam nesen – akmeņi kāda Jēkaba ielas nama 
logos. Simboliskā domāšana, kas vēršas pret 
personu, lēmumu vai norisi, agresiju vēršot 
pret taustāmo simbolu, radusi iemiesojumu 
tādās metonīmijās kā „lopu vagoni”, kas ne-
izdzēšami vairāku paaudžu domāšanā apzī-
mēs nevis nevainīgu īpašuma pārvietošanas 
līdzekli, bet gan izsūtījumus. Tomēr intere-
santi vērot, ka sērijas romānos savu metonī-
misko aspektu šie tēli tiecas iemiesot mazāk 
destruktīvā veidā, vairāk paliekot pie tā, kas 
šie apzīmējumi arī ir – simboli, kā, piemēram, 
mātes piens vai būris Noras Ikstenas romānā 
vai stikli Ingas Gailes tāda paša nosaukuma 
darbā. Šķiet, ka autori ir ar lielu psiholoģis-
ko piepūli centušies atspiest šos uzmācīgos 
simbolus tiem pienācīgajā vietā, pūloties, cik 
nu iespējams, paraudzīties uz pagātni bez 
tiklab pirmsatmodas, kā atmodas laika ste-
reotipiem – un iznākums ir samērā labs.

Nevar nepieminēt acīmredzamo, kas izriet 
no raksta sākumā minētā konstatējuma par 
autoru paaudzi – ticamāki, pilnasinīgāki ar 
dažiem izņēmumiem padevušies tie romāni, 
kuru autoriem bijusi iespēja tajos iestrādāt 
savu vai savu tuvinieku pieredzi, šādi tos tu-
vinot pēdējā laikā folkloristikas akadēmiskajā 



diskursā populārajam žanram „personis-
kās pieredzes stāsts”. Sliktākā situācijā biju-
ši rakstnieki, kuriem ticis uzdevums rakstu-
rot gadsimta pirmās desmitgades, lai gan 
jāatzīst, ka, piemēram, Guntis Berelis darbā 

„Vārdiem nebija vietas” sniedzis tik satrieco-
šu ainu uz gadsimta otro desmitgadi, ka jū-
tīgam lasītājam tā, visticamāk, uz laiku pilnī-
bā aizēnos šo laikmetu skarošo faktu savirk-
nējumus vēstures grāmatās. Mēmā (atkal: 
laikmeta norišu priekšā apklusušā) Tuša tēls 
kā, šķiet, pagaidām pārliecinošākais nelietis 
latviešu literatūras vēsturē ar savu personis-
ko, lai cik baiso, stāstu, pilnībā spēj novērst 
uzmanību no jautājumiem par Pirmā pasau-
les kara sekām, pagaidu valdībām un Latvi-
jas dalīšanu. Jo, būsim godīgi: ja lasītāja ģi-
menē ir kāds, kurš pārcietis, teiksim, izsūtīju-
mu, tad iespaidus par šiem notikumiem, vis-
drīzāk, apziņā būs ieklājuši pieredzes stāsti, 
nevis pat vispilnīgākā mācību grāmata. Tāda 
nu reiz ir cilvēciskā psihe. Un labi, ka ne ti-
kai sērijas autori, bet arī iniciatori un redak-
tori šo psiholoģisko faktoru ir zinājuši un ak-
ceptējuši.

Vai romānu sērija noderēs kā 20. gadsimta 
vēstures mācību materiāls? Par to pagaidām 
grūti spriest, taču tā, domājams, būs neaiz-
stājama kā „cilvēkhronika”, vismaz to darbu 
gadījumā, kuros jūtams, ka autors ne tikai 
apzinīgi uzracis visu iespējamo tālaika arhī-
vos un profesionāli manipulējis ar atrasto, 
bet gan ieaudis tekstā īstu, bieži sāpīgu un 
neizprotamu, bet autentisku pieredzi. Te gri-
bas vilkt nosacītas paralēles ar Alvja Herma-

ņa Jaunajā Rīgas teātrī pirms dažiem gadiem 
iestudēto projektu „Latviešu stāsti”: izrāžu 
sēriju, no kuras dažas jau itin drīz pazuda no 
skatuves, bet citas tika spēlētas sezonu pēc 
sezonas, jo acīmredzot šie gauži individuālie, 
pašu aktieru sarūpētie un virtuozi izspēlētie 
cilvēkstāsti rezonēja pietiekamā lasītāju ap-
ziņas daļā. Tas pats, uzdrošinos prognozēt, 
gaida arī sēriju „Mēs. Latvija. XX gadsimts” – 
daži jūtami konstruētie teksti, kas radīti tikai 
kā nodeva sērijas tapšanas prasībām, vistica-
māk, klusi nogulsies bibliotēku plauktos, bet 
citi – un tādu, prieks teikt, ir vairākums – tur-
pinās atrast ceļu uz lasītāju sirdīm arī ārpus 
sērijas ietvariem. 20. gadsimts pamazām ne-
atgriezeniski aizslīdēs pagātnē – ak, cik gan 
naivi optimistiski būtu cerēt, ka kopā ar to 
aizslīdēs arī tā baisākie pienesumi cilvēcisko 
robežu izpētē! – tomēr sērija „Mēs. Latvija. 
XX gadsimts” paliek kā godīga un saistoša 
dokumentācija, uz ko var un vajag paļauties. 

Noslēgumā vēl jāatzīmē, ka latviešu jaunā-
kās literatūras sliecība uz nesenās vēstures 
pārvērtēšanu neaprobežojas tikai ar apska-
tīto sēriju, bet šai tēmai pēdējo gadu laikā 
pievērsusies vēl virkne mūsdienu rakstnieku 

– piemēram, Jānis Lejiņš, Valdis Rūmnieks & 
Andrejs Migla, Aivars Freimanis un citi, uz 
kuru darbiem arī iespējams attiecināt vairu-
mu šai rakstā izdarīto secinājumu. 

Bārbala Simsone

Par literatūrzinātnieci/kritiķi Bārbalu Simsoni  
skat. JG294 (2018 rudens) 58. lpp.
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ULDA BĒRZIŅA IDIĻĻU 
SKRŪVSPĪLĒS UN 
KRUSTCELĒS
Uldis Bērziņš. Idilles. Rīga: Neputns, 
2018.
Apgāds „Neputns” šoruden laidis klajā dzej-
nieka un atdzejotāja Ulda Bērziņa devīto 
dzejas krājumu Idilles. Lasītāji ar Ulda Bēr-
ziņa dzeju jau ir pazīstami kopš 1963. gada, 
kaut gan tikai 1980. gadā tika izdots pirmais 
dzejnieka krājums Piemineklis kazai un tapa 
skaidrs, ka latviešu poēzija kļuvusi par vienu 
izcilu dzejnieku un latviešu dzejas reforma-
toru bagātāka. Pēc tam jaunu poētisku ni-
anšu meklējumu un atradumu bagāti ir nā-
kamie krājumi Poētisms baltkrievs (1984), 
Nenotikušie atentāti (1990), Laiks (1994, 
kopā ar Juri Kronbergu), Nozagtie velosipē
di (1999), Maijs debešos (2002), Saruna ar 
Pastnieku (2009), Izšūpojušies. Bibliotēka 
ostmalā (2014). Jā, un šobrīd noteikti varam 
teikt, ka Uldis Bērziņš ir arī viens no izcilā-
kajiem atdzejotājiem, kura radošajā kontā 
ir daudzu pasaules literatūras pērļu tulkoju-
mi, minēšu tikai dažus: Mana vectēva Korku
da grāmata (vecoguzu eposs, 1993), Korāns 
(2011), Vecā Edda (2015). Nesen saņēmu no 
dzejnieka prieka pilnu vēstuli, ka oktobrī pa-
beigts Leģenda par manu Sidu tulkojums. 
2017. gada Latvijas Literatūras gada balvas 
ceremonijā Uldis Bērziņš kļuva par Mūža 
balvas laureātu, viņa vārds ierakstīts Latvijas 
kultūras kanonā. 

Ilgi domāju par šī raksta formu un nolēmu, 
ka netaps šoreiz recenzija, bet gan tā būs 
refleksija par Ulda Bērziņa jauno krājumu. 
Ulda Bērziņa teksts pārsteidz un provocē arī 
šoreiz. Sākot jau no krājuma noformējuma 
un beidzot ar Medeņu metru alūzijām, sti-
lizāciju. 

Maza rotaļāšanās ar lasītāju jau ir krājuma 
nosaukuma izvēlē: Idilles. Jēdziena saknes 
meklējamas antīkās literatūras bukoliskajā 
dzejā – monologs vai dialogs, arī vēstījums 
par ganu dzīvi. Klasicisma periodā par idilli 
dēvēja dzeju, kurā tēlota harmoniska cilvēka 
dzīves un dabas simbioze. Ulda Bērziņa idil-
lisko simbiozi nereti sapurina kāda sociāla / 
politiska rakstura šķautne, pat traģiskas reā-
lijas (piemēram, „2016, janvāŗa rītā”, „God-
manis sapnī. Septembrī noredzēts” u.c.). 
Krājumā rodami arī veltījumu dzejoļi (Pēte-

rim Cedriņam, Amandai Aizpurietei u.c.) un 
ir citu dzejnieku klātesme Ulda Bērziņa iz-
vēlētos, intertekstuāli padziļinātos motīvos 
(piemēram, Māra Čaklā motīvs: „Pārdrāķe-
lēja karogu brunčos, skuķim kaut kas / tak 
jāģērbj. Tā labi, plaukstas tiesu zem ceļga-
la. / Baltais palika pāri, tak blūzei neiznāk.” 
(„Pēckara gadu brunči. Māŗa Čaklā motīvs”, 
30. lpp.)). Ulda Bērziņa dzejā sastopama pār-
pasaulīga kaisme un trauksme, kurā ietam-
borēts arī pa kādam ironiskam, šķelmīgam 
domu pavediena valdziņam. Iepriekšteikto 
apstiprina, piemēram, dzejolis – idille „Jocī-
gais septembris” (citēts pilnībā): „Odina suņi 
sāk lēkāt un gaudot, lokās / galotnes debe-
sij raudot, medībās trakās / vējš rej un osta 

– patīrīt mežus no / raganu posta! Kam te 
taisnība? – tik ne / dievam – taisnība tumsai 
un plikajām / sievām, noreiba galva, notirpa 
roka, / izberzu acis, metos pie loga, / sep-
tembris / debesīs! Nu manas klaušas – pa-
glābt no / dieva jūs, jaunās aušas.” (8. lpp.) 

Acīm piesaistošs un tīkams ir dzejas krāju-
ma Jāņa Štālberga mākslinieciskais noformē-
jums, kas, starp citu, liecina par idilles ne-
viennozīmību tekstos, proti, krājuma lapas 
kopā satver un satur divas mirdzošas me-
tāliskas skrūves, un vāka grafiskajā abstrak-
cijā nav ne miņas no harmoniskām līnijām, 
tādējādi nebūt nebūs pārspīlēti teikts, ka ir 
perfekti sabalansēts teksts un vizuālais ma-
teriāls.

Uldis Bērziņš arvien uzticas mīkstinātā „r” 
formai: „ŗ” dzejoļa krāsai piešķir maģisku, 
arhaisku noskaņu, un tas apbur tikpat spē-
cīgi kā citas Ulda Bērziņa poētikas fonētis-
kās nianses, kas savukārt vedina aizdomā-
ties par dzejnieka – atdzejotāja mūža inte-
lektuālo pieredzi, kas iekodēta arī paša tek-
stos: „Šaura tu, pasaul, kā meitenes delna, 
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NEIZTURAMA 
PATIESĪBA
Svetlana Aleksijeviča. Sievietes karā. 
Noklusētās vēstures liecības. No krievu 
valodas tulkojusi Lāse Vilka. AS „Latvijas 
Mediji”, 2018, 320 lpp.

Grāmatu par Otro pasaules karu, ko viena 
liela daļa cilvēces joprojām dēvē par Lie-
lo Tēvijas karu un kura beigas atzīmē nevis 
8. maijā, bet dienu vēlāk, ir vairāk nekā pie-
tiekami. Vēsture tiek rakstīta un pārrakstīta, 
līdz pienāk brīdis, kad grūti saprast, kas ir 
patiesība un kas – nodeva savam laikam. 

Nesen ceļu pie latviešu lasītājiem sāka izde-
vums ar intriģējošu nosaukumu – Sievietes 
karā. Noklusētās vēstures liecības. Izlasot 
nelielo anotāciju uz grāmatas aizmugurē-
jā vāka un tikai pāris desmitus lappušu, jau 
kļūst skaidrs, ka šis nebūs kārtējais „štancē-
tais” izdevums par lielāko militāro konfliktu 
20. gadsimta vēsturē ar neiztrūkstošo „uzva-
rētāju kulta” slavināšanu, bet gan ļoti īpašs 
darbs. Grāmatas autore Nobela prēmijas li-
teratūrā laureāte Svetlana Aleksijeviča ir ne-
vis vēsturniece, bet žurnāliste un rakstniece, 
kura 1978. gadā, sākot strādāt pie šī projek-
ta, sev izvirzīja savdabīgu un sarežģītu mērķi, 
proti, uz Otro pasaules karu paskatīties sie-
viešu acīm. To sieviešu, kurām bija reāla ka-
ralauka pieredze. Tādu Sarkanās armijas rin-
dās bija nepieredzēti daudz. Grāmatas izde-
vuma, kas iznācis latviešu valodā, priekšvār-
dā Dr. hist. Ilze Jermacāne atklāj: „Līdz pat 
mūsdienām nav pētījumu par to, cik sievie-
šu Sarkanajā armijā nonāca brīvprātīgi, cik 
mobilizācijas ceļā” (8. lpp.). S. Aleksijeviča 
gan darba sākumā norāda, ka tas varētu būt 
viens miljons. Vismaz miljons traģisku, sa-
lauztu likteņu… Citiem vārdiem: „Sāpes – tā 
mums ir māksla” (26. lpp.).

Ilgus gadus bija pieņemts uzskatīt, ka karš 
ir tikai un vienīgi vīriešu lieta un varonībai ir 
vīrieša vaibsti. Šāds uzskats daļā cilvēku ie-
sakņojies vēl aizvien par spīti faktiem, ka jau 
Pirmajā pasaules karā kā žēlsirdīgās māsas 
sevi lieliski parādīja tieši sievietes, nemaz ne-
runājot par Otro pasaules karu, kur daiļā dzi-
muma pārstāves atradās ugunslīnijā un pie-
dalījās reālā karadarbībā, veicot smagus un 
ļoti bīstamus uzdevumus, kas dažkārt nebi-
ja pa spēkam pat vienam otram stiprā dzi-

mākoņi aul / no sauļa pie melna, pa šauru 
taku steidz tušas ota, / debess te blakus, kur 
valoda dota, vai raudat, vai / smīnat, man 
nav jābēdā, visa Ķīna man kumeļa / pēdā” 
(dzejolis „Piezīmes no Padebešu paviljona”, 
52. lpp.). Apgāda „Neputns” relīzē par krā-
jumu, citēts Uldis Bērziņa teiktais: „Šis dzejo-
ļu krājums izaudzis no dzejas gardēža kāres 

– nosmelt dzīves un dzejas situācijām virsū 
savilkušos krējuma kārtiņu. Iekšējais cilvēks, 
nevienai tavai fotogrāfijai atļauju neprasī-
jis, izdomā nekautrēties par savu „ēdelību” 

– oh, paspēt vēl saēsties un sadzerties dzīvi 
līdz žegām!” Egoistiski aizņemoties dzejnie-
ka teikto, jāatzīstas, ka mana gardēža kāre 
savukārt smeļ Ulda Bērziņa dzejas savilkušos 
krējuma kārtiņu, citiem vārdiem – līdz mie-
lēm baudu tikai Uldim Bērziņam vien rakstu-
rīgo dzejas valodu, poētisko izteiksmes vei-
du, ko var izcelt kā polifonisku un muzikālu. 
Satura zemdzīlēs tā ir groda un eksistenciāla, 
bet vienlaikus izteiksmē viegla, vienkārša un 
rotaļīga.

Vēl viena krājuma pērle ir Jāņa Medeņa met-
ru stilizācija. Jānis Medenis izveidoja deviņas 
strofas jeb metrus, ietekmējoties no latvie-
šu dainu metrikas un antīkās stingrās stro-
fas formas. Šādi veidots, piemēram, ir dzejo-
lis „Dītrihs ziemā. Pēc Sestā Medeņa metra” 
(16. lpp.) – tam tieša ietekmes norāde, taču 
arī citos jaušama Ulda Bērziņa simpātija un 
cieņa pret Medeņa metriem.

Svilst pirksti, lasot Ulda Bērziņa krājumu, 
svilst no lapu pārlapošanas un dzejoļu pār-
pār-pār-lasīšanas, svilst no apziņas par Ulda 
Bērziņa idiļļu performancēm – tās iekodē-
tas gan eksistenciālās un mītiskās krustcelēs, 
gan dzīves skrūvspīlēs. Jebkuram dzejolim 
ir savs mirdzums acīs, sava ilgstamība gan 
laikā, gan katra lasītāja zemapziņā. Man šis 
krājums iegūlies sirdī uz ilgu palikšanu.

Sandra Ratniece

Sandra Ratniece par sevi: Esmu dzimusi 1969. gadā. 
Manas saknes iesniedzas senā vidzemnieku dzimtā. 
Tas viss, ko savā dzīvē esmu mācījusies (iegūts 
filoloģijas doktora zinātniskais grāds) un mācos 
(Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūra), ko 
esmu strādājusi (žurnāliste, izdevēja, pasniedzēja, 
kritiķe, literatūrzinātniece, šobrīd Latvijas 
Rakstnieku savienības laikraksta konTEKSTS 
galvenā redaktore), mani ir veidojis par Cilvēku, 
kurš latviešu kultūru un, protams, latviešu literatūru, 
tāpat kā mana dzimta, vienmēr godās un aizsargās.
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muma pārstāvim. Lai kādi būtu argumenti, 
vīrieši ļoti nelabprāt savā pasaulē ielaiž sie-
vietes, taču autore pierāda, ka Otrā pasaules 
kara laikā daiļais dzimums spējis ieņemt arī 
šo „bastionu”. 

Lasot šos šausminošās pieredzes stāstus, 
pārsteidz kāda kopēja iezīme, kas nemitīgi 
atkārtojas. Proti, gandrīz visas sievietes, ku-
ras intervējusi S. Aleksijeviča, ir burtiski lau-
zušās uz fronti, turklāt bijušas ļoti neapmie-
rinātas, ja no kara komisariāta saņēma at-
teikumu. Lielākajai daļai no viņām pagājušā 
gadsimta 40. gados ritēja pusaudžu gadi, tā-
tad tās galvenokārt bija 16, 17 un 18 gadus 
vecas jaunkundzes bez jebkādas vērā ņema-
mas dzīves pieredzes, nemaz nerunājot par 
kara pieredzi. Šim fenomenam ir grūti noti-
cēt. Parasti notiek tā, ka mazi zēni spēlē „ka-
riņus” un pieaugot izvēlas militārista karje-
ru, savukārt meitenes gatavojas citiem dzī-
ves mērķiem, viņas nemācās šaut un nealkst 
kādu nogalināt. Vai tiešām tā bija padom-
ju audzināšana un propaganda, kas Staļina 
kara mašinērijai deva tik lielus papildspē-
kus? S. Aleksijeviča spilgti atspoguļojusi, ka 
par savu karstgalvību (vai varbūt Dzimtenes 
mīlestību?) visas no karā iesaistītajām meite-
nēm samaksāja ļoti augstu cenu. Vai jel kādi 
apbalvojumi un ordeņi ir tā vērti?

Nokļuvušām kaujas laukā, kā pašas to bija 
vēlējušās, viņām ar steigu nācās mācīties, 
kā „šajā bezgalīgajā miršanas eksperimen-
tā” (217. lpp.) izdzīvot. Turklāt ne tikai izdzī-
vot, bet arī nepazaudēt cilvēkam raksturīgās 
iezīmes un spēt atgriezties civilajā dzīvē, jo 
neviens karš nav mūžīgs. Izdzīvot neizdevās 
bezgala daudzām, savukārt veiksmīgākajām, 
atgriežoties mājās, sākās otrs karš – „karš 
pēc kara”, kā to tēlaini nodēvējusi autore. 
Uzzinājušas, ka sagaidīta Vācijas kapitulācija 
un situsi uzvaras stunda, daudzas no viņām 
kļuva nevis priecīgas, bet domīgas. Kā dzīvot 
tālāk? Ko darīt, atgriežoties mājās? S. Alek-
sijeviča perfekti attēlojusi, kā bailes no nāves 
piepeši transformējās bailēs no dzīves. Tik 
daudzām ilgi lolotās laimes un prieka, kam 
būtu jāseko pēc 1945. gada 9. maija, vietā 
tika pazemojumi, apvainojumi un smaga vil-
šanās. Frontnieces, frontes meitenes Padom-
ju Savienībā necienīja, viņas nereti uzskatī-
ja par karalauka sievām, savukārt par šo sie-
viešu varoņdarbiem daudz runāt nemēdza, 
jo tā nebija pieņemts. Ļoti daudzām pēcāk 
neizveidojās ģimenes dzīve, daudzas nespē-
ja radīt pēcnācējus, daudzas visu mūžu, gai-

dīdamas rindā uz dzīvokli, tā arī nodzīvoja 
kopmītnēs. Pat vīrieši, ar kuriem savulaik ka-
rots plecu pie pleca, civilajā dzīvē viņas ne-
vēlējās aizstāvēt. Attieksme pret tām daiļā 
dzimuma pārstāvēm, kuras piedalījās Otra-
jā pasaules karā, Padomju Savienībā mainī-
jās tikai ģenerālsekretāra Leonīda Brežņeva 
ērā. Tātad gados, kad S. Aleksijeviča rakstīja 
šo grāmatu. 

Izdevums strukturēts neparasti. Tā sākumā 
autore iekļāvusi fragmentus no savas dar-
ba dienasgrāmatas, kam dots nosaukums 

„Cilvēks ir lielāks nekā karš”. Tās ir gan remi-
niscences no S. Aleksijevičas bērnības, gan 
skaidroti iemesli, kāpēc šāda grāmata vispār 
ir tapusi, gan izjūtas pēc sarunām ar sievie-
tēm, gan pašas spriedumi, piemēram, „Sie-
viešu atmiņas par karu ir visspēcīgākās jūtu 
spriedzes un sāpju ziņā” (31. lpp.). Ne mazāk 
interesanti ir lasīt it kā otru izdevuma priekš-
vārdu „Pēc septiņpadsmit gadiem”, kas tapis 
laika posmā no 2002. līdz 2004. gadam un 
kur autore iekļāvusi arī vairākus fragmentus 
no sarunām ar cenzoru. 

Padomju iekārtai būtu bijis ārkārtīgi neiz-
devīgi, ja kāds par karu atļautos rakstīt kā 
šī žurnāliste, jo patiesība drīkstēja būt tikai 
viena – vienīgā, pareizā jeb vīriešu patiesība. 
Cilvēkos tas tika iedzīts tik dziļi, ka viņi pēc 
kara beigām vēl gadu desmitiem ilgi baidī-
jās paši no sevis – savām izjūtām un atmi-
ņām par pārdzīvoto, ja tas bija kaut nelielā 
pretrunā ar plaši tiražēto „uzvarētāju kultu” 
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jeb stāstiem par varoņiem un varoņdarbiem. 
Autore vairākkārt atzīstas, ka „es bieži saskā-
ros ar divām patiesībām, kas dzīvo vienā cil-
vēkā, – ar savu pagrīdē iedzīto patiesību un 
ar kopīgo, laika garam atbilstīgo patiesību. 
Tā smaržoja pēc avīzēm. Pirmā reti kad iztu-
rēja otras totālo spiedienu” (119. lpp.). Sa-
vukārt tā otrā patiesība daudzām no grāma-
tas varonēm bija tik neizturama. 

Ne jau bez iemesla darba pirmizdevums krie-
vu valodā ceļu pie lasītājiem sāka tikai 1985. 
gadā.

Lāsma Gaitniece

RAGACIEMA 
KARAĻA GRIMSTOŠĀ 
KARAĻVALSTS
Otomārs Kalpiņš. Sāļumā. Ragaciema 
jūras karaļa stāsts. AS „Latvijas Mediji”, 
2018, 408 lpp.

Garš, raibiem notikumiem bagāts mūžs – tā 
ir Dieva dāvana vai lāsts? Šāds jautājums 
neviļus nāk prātā, izlasot Otomāra Kalpiņa 
(1928-2008) grāmatu par savu un daļēji arī 
Latvijas likteni, dzīvojot nelielā zvejnieku cie-
matā Baltijas jūras krastā. Vēstījumā ietverts 
aptuveni 90 gadus ilgs laika posms, sākot ar 
paša vēstītāja dzimšanu 1928. gadā un to 
noslēdzot ar mīļotās dzīvesbiedres aizieša-
nu Mūžībā jau 21. gadsimta sākumā. Tas ir 
atmiņu stāsts, ko autors savos vaļas brīžos 
pierakstījis 12 kantorgrāmatās, īpaši nepre-
tendējot uz to, ka reiz šīs rindas lasīs arī citi. 
Izdevuma priekšvārdā O. Kalpiņa brāļameita 
Rudīte Kalpiņa, kuras redakcijā grāmata sā-
kusi ceļu pie lasītājiem, norāda, ka viņas ra-
dinieks atmiņu stāstu rakstījis turpat 20 ga-
dus un darbu sācis 1986. gadā.

Vēstījuma centrā atrodas O. Kalpiņš pats 
dažādos dzīves posmos – bērnībā, jaunībā, 
brieduma gados un vecumā. Paralēli savas 
dzīves kolīzijām autors plaši attēlojis notiku-
mus dzimtajā Ragaciemā. Neviļus rodas sa-
līdzinājums: līdzīgi kā mainījusies zvejnieka 
dēla Otomāra dzīve, pārveidojusies arī Lat-
vija. Vispirms brīvvalsts, tad padomju oku-

pācijas posms ar tam sekojošo pārbūvi un 
visbeidzot atkal neatkarīga valsts. Kaut sub-
jektīvs, kaut vietām pārspīlēts un pat drama-
tizēts sanācis šis vēstījums, tas ir viens no 
pavisam nedaudziem plašākam lasītāju lo-
kam pieejamiem uzziņas avotiem par Balti-
jas jūras piekrastes – Ragaciema, Lapmež-
ciema un Bigauņciema – iedzīvotājiem, vien-
kāršiem zvejniekiem vairākās paaudzēs, viņu 
likteni gan Latvijas brīvvalsts laikā, gan pa-
domju laikā, kad norisa kolektivizācija, kad 
savu bezjēdzīgo un postošo darbību izvēr-
sa zvejnieku kolhozi, un tā līdz mūsdienām. 
Līdz brīdim, kad jūra izsmelta gandrīz tuk-
ša. O. Kalpiņa atmiņas un pārdomas noslēdz 
skarbs secinājums: „Ir ejams ceļš atpakaļ. 
Kaut ko cerēt un gaidīt ir par vēlu. Cerība 
ir tukšums, gaidīšana ir bojāeja.” (347. lpp.)

„Aprakstītājs, kurš piedzimis pie jūras, vien-
mēr meklēju pieredzējumus kopā ar to,” 
(334. lpp.) – šādi autors raksturojis sevi pats. 
Un otrs pašraksturojums – Ragaciema jūras 
karalis. Cilvēks, kurš citā vidē un citos aps-
tākļos sevi nespētu pat iedomāties, kur nu 
vēl dzīvot. Cilvēks, kurš Baltijas jūru, tās de-
vību un untumus pārzinājis līdz smalkākajai 
niansei. Tāpat arī sekas, kas radušās netāl-
redzīgas zvejošanas rezultātā. O. Kalpiņš ar 
jūru „saaudzis” tik cieši, ka brīžiem to uztvē-
ris kā dzīvu cilvēku, kā būtni ar savām do-
mām un jūtām. Sēdēdams krastā uz soliņa, 
Ragaciema karalis ar jūru mēdzis sarunāties. 
Savukārt grāmatā viņa vēstījumam kolorī-
tu piešķir plaši lietotie vecvārdi, apvidvārdi, 
arī ģermānismi, kas pārsvarā saistīti ar zvej-
niecību – tie ir zvejas rīku nosaukumi un to 
attīstība, zvejnieku ģimeņu sadzīve, kas, kā 
norāda Rudīte Kalpiņa, mūsdienās aizgājusi 
nebūtībā. Plaši atspoguļoti arī dažādie zve-
jošanas paņēmieni, kas līdz galam izprota-
mi vien ļaudīm, kuri ar nozari ir saistīti. In-
teresentiem grāmatā atrodams daudz in-
formācijas, tai skaitā par zveju Atlantijā, kur 
kā driftmeistara palīgs praktizējis arī autors 
pats.

Lasot dažkārt ir grūti noticēt, ka atmiņu 
stāsts tapis padomju laikā. Tas tādēļ, ka O. 
Kalpiņš tolaik jaunajai iekārtai paudis asu 
kritiku: „Riju kaklā asaras un sirdī ieslēdzu 
naidu uz tiem, kas ieradās kā atbrīvotāji, iz-
vēršoties kā laupītāji” (159. lpp.) vai „Šitie 
atbrīvotāji dažās dienās Kurzemi izēdīs tuk-
šu, pastalas vien paliks” (161. lpp.). Nav 
saudzēts ne kolhoza „Selga” priekšsēdētājs 
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Reinis Grunte, ne viņa vietnieks un zvejas 
brigadieris Augusts Kadiķis, ne Tukuma ra-
jona partijas organizācijas pārstāve Spodra 
Muižule, kurai, kā ironizē O. Kalpiņš, vecie 
zvejnieki bija gatavi bučot pat kāju īkšķus, lai 
iegūtu sev pozitīvu atbildi. Īsta traģēdija ve-
cajiem „jūras vilkiem” izrādījās lēmums par 
aizliegumu doties jūrā un zvejot zivis pašu 
vajadzībām. Kolhozus autors dēvē par mui-
žām, bet darbu vadītājus – par mūslaiku va-
gariem un feodāļiem. Kritiku saņēmuši arī 
zvejas inspektori, kas tvarstīja tā sauktos ma-
luzvejniekus – ļaudis, kuri devušies jūrā, lai 
iegūtu lomu sev un savai ģimenei. Tai pašā 
laikā, kā norāda O. Kalpiņš, nevienu nesa-
trauca divu netikumu – zagšanas un žūpo-
šanas – izplatība nepieredzētos apmēros. La-
sot rodas iespaids, ka zvejnieku kolhoziem 
cilvēku nodzeršanās kaut kādā mērā bijusi 
pat izdevīga. Mazliet gan pasmaidīt liek au-
tora uzskati par pensiju maksāšanu un viņa 
neviltotais sašutums par kādu Slokā noklau-
sītu sarunu, kur jaunieši sarunājas par to, kā-
das pensijas viņiem tiks vecumdienās. 

Lasīšanas procesā dažkārt pārņem savādas, 
pat nepatīkamas izjūtas. O. Kalpiņš, vēstī-
dams par 40 vai 50 gadus senu pagātni, iz-
paudies tā, ka, šķiet, viņš raksturo ne vairāk, 
ne mazāk kā 2018. gadu, piemēram: „Cilvē-
kam, kurš tiešām vēlas strādāt, visu laiku rada 
šķēršļus. Individuālo darbu apliek ar sma-
giem nodokļiem. Tā tiek bremzēta vārdos at-
balstītā labklājības celšana.” (355. lpp.) Vē-
rojot Ragaciemā notiekošo, O. Kalpiņu sat-

raukusi zvejniecības nākotne Latvijā. Arī tā ir 
viena no neatrisinātām problēmām pat mūs-
dienās. „Zvejnieku mājas pārveido par vasar-
nīcām pilsētnieku atpūtai, uz kādreizējām 
zvejnieku pārtikšanas zemēm diendienā gāž 
betonu, ceļ nevis zvejnieku ciematu, bet cie-
matu pilsētā nodarbinātajiem. Vai nākotnē 
zivis vairs neēdīsim?” (356. lpp.) 

Savukārt atgriežoties pie recenzijas sākumā 
izvirzītā jautājuma, nekas cits neatliks, kā ik-
vienam cilvēkam meklēt savu atbildi pašam. 
O. Kalpiņš, izvērtējot savu dzīves gājumu, at-
miņu stāsta pēdējā lappusē atzinis: „Savu 
likteni nenovēlu nevienam cilvēka bērnam.” 
(394. lpp.)

Izdevums papildināts ar fotoattēliem gan 
no Otomāra Kalpiņa personīgā arhīva, gan 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma, 
gan arī no Lapmežciema pagasta muzeja 
fondiem. Izdevumam ir divi priekšvārdi – Ru-
dītes Kalpiņas ceļavārdi un apjomīgs ieskats 
novada vēsturē, ko redaktore R.Kalpiņa sa-
gatavojusi kopā ar Mārtiņu Mintauru. Pēc-
vārdā – zvejnieku kolhozs „Selga” un tā dar-
binieki 20. gadsimta dokumentu atspoguļo-
jumā. 

Lāsma Gaitniece

Recenziju autore pauž sirsnīgu pateicību Latvijas 
Rakstnieku savienībai (LRS) un Jūrmalas 
pilsētas Domei par iespēju radoši strādāt Dubultu 
Rakstnieku namā, kur tapuši šie raksti.

Otomārs Kalpiņš pie zvejas tīkliem un vabām Ragaciema liedagā, 20. gs. 50. gadu sākumā
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DAŽOS VĀRDOS
V E Ļ U   C E Ļ Ā 
(M.M.)

2018.22.X
Terēzija Broka, dz. 
1925.30.IX Rēzek-
nē. Koru diriģente, iz-
audzinājusi, izglītojusi 
Latgales jaunās paau-
dzes mūziķus. Beigu-
si Latvijas Valsts kon-
servatorijas kordiriģē-
šanas / mūzikas teo-
rijas fakultāti. Piedalī-
jusies 8 Latvijas dzies-
mu svētkos, un 2018. 
gadā bija Dziesmu un 
deju svētku Goda virs-

diriģente. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni 
(1995), Lielās mūzikas balvu (2003), Spīdo-
las balvu (1998) un Latgaliešu Kultūras bal-
vu „Boņuks” (2013) par mūža ieguldījumu 
latgaliešu kultūrā. 

2018.17.VIII
Dr. Andris Ritmanis, 
dz. 1926.16.II Rīgā. 
Diasporas sabiedris-
kais un kultūras darbi-
nieks, ārsts, Amerikas 
Rietumkrasta dzies-
mu svētku organizē-
tājs. Tautas atmiņā 
iegājis ar meitas Lo-
litas Ritmanes kom-
ponēto Atmodas laik-
meta dziesmu „Palī-
dzi, Dievs, visai latvie-
šu tautai”, ko dziedā-

ja Ieva Akurātere un visa tauta neatkarības 
atgūšanas laikā. Andris bija arī autors vairā-
kiem atmiņu stāstu krājumiem, un kopā ar 
Albertu Legzdiņu sarakstījuši libretu muzikā-
lam stāstam „Eslingena”. Ģenerāļa K. Gop-
pera fonda balva literatūrā par grāmatu Dzī
ves drumstaliņas, Triju Zvaigžņu ordeņa virs-
nieks. Viņa abas meitas Brigita un Lolita ir 
mūziķes un komponistes.

A T Z I N Ī B A S 
(V.G.), (J.Š)

Matiešoņu novadā Lietuvā Latvijas un Stok-
holmas Universitāšu profesors Dr. Pēteris 
Vanags saņēma valodnieka Jona Kazlauska 

balvu par ieguldījumu Baltijas valstu valodu 
pētniecībā un popularizēšanā.

Latvijas un Igaunijas Valodu balvu saņēmusi 
tulkotāja Rūta Karma par igauņu rakstnie-
ces Vīvi Luikas romāna Ēnu teātris tulkojumu.

Rakstniecības balva Sudraba tintnīca piešķir-
ta tulkotājai Ingai Mežaraupei par Pētera 
Hēga darba Ziloņkopēju bērni tulkojumu no 
dāņu valodas, dzejniecei Guntai Šnipkei par 
grāmatu Ceļi, rakstniecei Sun Vei par grā-
matu The Map of Time un tulkotājai Marga-
ritai Karbonaro par Zigmunda Skujiņa Mie
sas krāsas domino un Noras Ikstenas Mātes 
piens tulkojumu itāļu valodā.

Baltijas Asamblejas (BA) balva literatūrā 
šogad piešķirta rakstniecei Gundegai Rep-
šei. Kā ziņo Saeimas preses dienests – „ap-
balvojums ir par vēsturiskās romānu sērijas 

„Mēs. Latvija. XX gadsimts” ideju, koncepciju 
un kuratores darbību 13 romānu izdošanā, 
kā arī par romānu Bogene kā vienu no šīs sē-
rijas darbiem”. BA balvas literatūrā, mākslā 
un zinātnē nodibinātas 1994. gadā, un tās 
katrā nozarē piešķir asamblejas apstiprināta 
ekspertu žūrija. Katras balvas apjoms ir 5000 
eiro. Mākslas balvu saņēma Lietuvas balet-
dejotāja Jurgita Droņina un zinātnē Igauni-
jas pētniece varbūtības teorijā Els Heinsalu.

Latvijas un Lietuvas Ārlietu ministriju pirmo 
Baltu balvu saņem profesore un valodniece 
Laimute Balode par viņas neatsveramo ie-
guldījumu Baltu mantojuma saglabāšanā.

Dzejas dienu balva piešķirta Guntai Šnipkei 
par krājumu Ceļi.

G R Ā M A T A S 
(V.G.) , (J.Š.)

Inkluzīvu jaunāko Latvijas grāmatu klāstu 
divreiz mēnesī (un arhīvā) var pārskatīt Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas in-
stitūta interneta biļetenā Latvijas Jaunākās 
Grāmatas. Redaktores Ilva Āķe un Rita Dz-
vinko. Par katru izdevumu doti pamatdati un 
īsa izdevniecības sniegta anotācija. Biļetens 
iznāk kopš 1983. gada. <https://www.lnb.lv/
lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas)>
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LATVIEŠI CITVALODĀS

Imanta Ziedoņa paša sastādītā dzejas izlase 
Es skaitīju un nonācu pie viena tagad izdota 
bilingvāla – latviešu un vācu valodā, atdze-
jotājs Valdis Bisenieks; izlasē iekļauti dzejo-
ļi, kas radīti laika posmā no 1968. līdz 1994. 
gadam. 

Sešas Latvijas autoru grāmatas bērniem turp-
māk būs lasāmas arī citās valodās. Lielbri-
tānijā izdotas 3 grāmatas: Luīzes Pastores 
grāmata Maskačkas stāsts ar Reiņa Pēterso-
na ilustrācijām (tulk. Žanete Vēvere Paskali-
ni) ar nosaukumu Dog Town, Jura Kronber-
ga bērnu dzejas grāmata Mākoņu grāmata 
(tulk. Māra Rozītis un Ričards O’Braiens) un 
rakstnieces un ilustrāciju mākslinieces Rū-
tas Briedes grāmata Kaiju karalienes noslē
pums (tulk. Elīna Brasliņa). Uz korejiešu va-
lodu pārtulkota Mārtiņa Zuša grāmata Ne
notikušais atklājums. Savukārt Kārļa Vēr-
diņa bērnu dzejas krājums Tētis (tulk. Lo-
renss Šimels) laists klajā Spānijā un Rudītes 
Raud upes grāmata Mincis Brincis (tulk. An-
nika Orasa) – Igaunijā.

Apgādā „Mansards” iznākuši Ievas Auziņas 
Szentivanyi dainu izlases atdzejojumi angļu 
valodā – Dainas / Wit and Wisdom of An-
cient Latvian Poetry. (2018, 235 lpp.) Dai-
nas iespiestas paralēli latviešu un angļu va-
lodā, ar autores komentāriem angļu valo-
dā. Darbs jau guvis uzmanību Latvijas sa-
biedriskajos medijos (piemēram, skat. Zigf-
rīda Muktupāvela  intervijas  videoierakstu:  
<https://tinyurl.com/muktupavels>), tomēr nav 
vēl manīti folkloristu vai literātu vērtējumi.

DZEJA

Par Ulda Bērziņa jaunāko dzejas krājumu Idil-
les (Neputns, 2018, 71 lpp.) dzejniece Inese 
Zandere Rīgas Laika oktobra numurā iztēles 
izteiksmē sacenšas ar pašu Bērziņu: „Nav ko 
žēloties mūža, mākoņi trauk. Man no Bērzi-
ņa jaunās grāmatas lasīšanas uznāk tāda lie-
la, apaļa sajūta, it kā es būtu gubu mākonis 
pār līdzenumu, tas, par ko esmu vienisprā-
tis ar Skujenieku, – ka tieši gubu mākoņi pār 
līdzenumu ir Latvijas skaistākā ainava. Dze-
joļu lasīšana ir vistīrākā egoisma izpausme; 
viņš akumulējis no saviem sapņiem un mur-
giem, no saviem pazīstamiem un zaudētiem, 
viņš sadzinis iekšā vēsturi tā, ka viss, ko varē-
tu domāties esam kolektīvu, ir izrādījies pri-
vātāks par privātu, viņš nosūcis valodas no 

pilnām un izžuvušam jūŗām – un tagad izrā-
dīsies, ka ne Bērziņa biksēs tas mākonis stai-
gā? Es to paņemu, un gatavs – es tā esmu, 
ko Bērziņš taisījis.” <https://www.rigaslaiks.
lv/agora/rl-lasa/uldis-berzins-idilles-19574> 
[Skat. Sandras Ratnieces recenziju 65. lpp.]

Arvja Viguļa jaunākais dzejoļu krājums Grā
mata tapis ilgākā laikā un piepildīts dau-
dzām atsaucēm, komentāriem, pievienots 
pat izmantotās un ieteicamās literatūras sa-
raksts; dzejoļi ir ļoti personiski un daudzos 
izmantoti vienkārši ikdienas vērojumi.

Par savu pirmo dzejoļu krājumu Dievs beidz 
Dainis Deigelis atzīstas: „Mana grāmata ir 
pēdējo 7 gadu sarunas ar sevi, Dievu, un šo 
sabiedrību. Lasot jūs uzsāksit sarunu ar sevi, 
Dievu, sabiedrību... Vai arī neuzsāksit. Tā ga-
dās.“

Lindas Tīmanes pirmā dzejoļu krājumā Tik 
daudz ko teikt sakopoti ļoti ilgā laika pos-
mā sarakstītie dzejoļi: gan tādi, kas sarakstīti 
pirms divdesmit gadiem, gan tie, kas uzrak-
stīti šogad.

Latgales dzejnieces, literātes, žurnālistes, 
publicistes un dramaturģes Annas Rancā-
nes jaunā dzejas grāmatā Prīca i klusiešo
na lasāmi pēdējos gados tapušie vairāk nekā 
simts dzejoļi gan latgaliešu, gan latviešu lite-
rārajā rakstu valodā.

Kārlis Būmeisters 160 lapaspušu piemiņas 
grāmatā sakopojis sava vecātēva Jura Bū-
meistera dzeju, pievienojot oriģinālo pie-
rakstu krāsainus attēlus, fotogrāfijas, kā arī 
Jura Būmeistera vēstules ģimenei no apcieti-
nājuma gadiem Sibīrijā.

PROZA

Daces Vīgantes stāstu krājumā, kam nosau-
kumā likts latviešiem tik ierastais teiciens Tad 
redzēs, iekļauti deviņi stāsti, kuros rakstnie-
ce turpina un izvērš savā pirmajā grāmatā 
Ledus apelsīns iesākto mūžam aktuālo prob-
lemātiku – cilvēcisko attiecību nebeidzamos 
mezglojumus.

Inga Gaile lasītājus beidzot iepriecina ar ilgi 
gaidītu stāstu krājumu Piena ceļi, kurā sako-
potie stāsti tapuši desmit gadu laikā.
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Nācis klajā Agates Nesaules jaunākais ro-
māns Zudušie Saulgrieži. Stāsts par trimdu 
un draudzību.

Arvja Kolmaņa jaunā stāstu krājuma Balāde 
par latviešu zemnieku, Grēns un citas versi
jas sešos stāstos lasītāju aicina ienākt Grēna, 
Elzas K. un citu spilgtu Kolmaņa radīto per-
sonāžu pasaulē.

Janas Egles jaunākā krājuma Svešie jeb mi
ļenkij ti moi astoņus stāstus raksturo emo-
cionāla spriedze, un to galvenie varoņi ir Lat-
vijas cilvēki, caur kuru skatpunktu ieraugām 
20. gadsimta Latviju.

Slavenās rokgrupas „Pērkons” bundzinieks 
Ikars Ruņģis grāmatā Cietumsargs ar bun
gu kociņiem stāsta par diviem savas dzīves 
nozīmīgajiem posmiem: dienesta gaitām 
padomju armijā un darbību grupā „Pērkons” 
80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. 

Maijas Krekles romāns Dzīvības spītīgie asni 
aizsāk Mežmaļu ģimenes sāgu pēc Otrā pa-
saules kara.

Pāvils Raudonis grāmatā Elles ķēķa aizdur
vē. Piezīmes par partizānu karu stāsta par 
sarkanarmijas pastrādātajiem noziegumiem 
pret Latvijas un Lietuvas iedzīvotājiem. 

Līga Zariņa grāmatā Senākie iedzīvotāji Lat
vijas teritorijā. No kurienes esam nākuši? ap-
lūko seno akmens laikmetu jeb paleolītu un 
meklē un vērtē seno cilvēku prasmju un zi-
nāšanu attīstību raksturojošos kritērijus, pa-
matojoties uz dominējošām arheoloģiska-
jām liecībām – akmens rīkiem.

Dr. habil. biol. Elmārs Grēns grāmatā Nā
ves impērija. Bioloģisko ieroču slepenā prog
ramma PSRS un vēlāk „raksta par šausmino-
šu un slepenu shēmu, kurā PSRS laikos dau-
dzi bija iesaistīti nāvējošu bioloģisko ieroču 
(baktēriju, vīrusu, toksīnu u.c.) radīšanā, un 
dati liecina, ka, neskatoties uz 1972.  gadā 
pieņemto ANO konvenciju par bioloģisko ie-
roču aizliegšanu un to iznīcināšanu, nāves 
ieroču mašinērija eksistē arī pēc PSRS sabru-
kuma,” recenzijā raksta Vija Zaiga Kluša.

Politologs Ivars Ījabs ar grāmatu Atgūtā de
mokrātija Nr. 2 sagādājis lasāmvielu gan rū-

Aigars Bikše. Divi Raiņi                                                                                                                                      Foto (spoguļ-reverss): Andrejs Strokins
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T Ē L O T Ā J M Ā K S L A  
(L.T.)

Raiņa 153. dzimšanas dienā, 11. septembrī, 
pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas tika atklā-
ta Aigara Bikšes skulptūra Divi Raiņi, kas 
simboliski ietver ideju par latviešu lielumu, 
attīstību laikā un telpā un interesi par apkārt 
notiekošo. Autors par skulptūru saka: „Rai-
ņa kā domātāja ideju dzīvotspēja nākošajās 
paaudzēs, manuprāt, ir atkarīga no brīvības 
telpas, caur kuru jaunie lasītāji sastapsies ar 
Raiņa darbiem. Skulptūra Divi Raiņi komu-
nicē ar šo brīvību izvēlēties un mudinājumu 
citu atstātajos priekšstatos atrast savu Raini.” 
Mākslas darbs tapis ar fonda „Mākslai vajag 
telpu”, Zuzānu ģimenes un Gunta Rāvja at-

balstu, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku.

Amerikas latviešu mākslinieku apvienības 
(ALMA) 40. jubilejas saietā (2018.28.-30.
IX) tika apskatīti dažādi radošie notikumi; 
Anitas Līcis Ribak izstāde „Neatgriešanās” 
Latvijas Fotogrāfijas muzejā Rīgā, Valdas 
Zaļkalnes retrospektīvā izstāde Bostonā „Ep-
hemeral Permanence  (Gaistošā pastāvība): 
Valda Zalkalns 1940-2017”, pasākums „gais-
ma / marfa” Marfā, Teksasā, PLMC projekts 

„Māksla nešķir, māksla vieno!” un citi projek-
ti. Mākslas zinātnieks Marks Allens Svede ie-
pazīstināja ar Purvīša balvu mākslā, tās vēs-
turi, nominantiem, ieguvējiem. Māksliniece 
Indra Avena ieveda šī gada lielākajā māks-
las notikumā visā Baltijā – izstādē „Nepiera-
dinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu 
mākslā” d’Orsey muzejā Parīzē (skat. Daces 
Lambergas rakstu JG294, 30. lpp).  Līga Ba-
lode stāstīja par nesen aizgājušo Latgales 
izcilo mākslinieci Silvu Veroniku Linarti, un 
Uģis Nīgals sniedza informāciju par filmas 
Basket case (1982) iekļūšanu Ņujorkas Mo-
dernās mākslas muzeja MoMa pastāvīga-
jā filmu kolekcijā. Atzīmējot ALMA 40 gadu 
jubileju, dalībnieki dalījās ar atmiņām, foto-
grāfijām, un citiem dokumentiem, kas parā-
dīja organizācijas darbību četru gadu desmi-
tu garumā. 

ALMA saietā Katskiļos, Linda Treija piedāvā klinģertorti mākslas zinātniecei/kritiķei Eleonorai 
Šturmai.
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pīgiem iekšpolitikas un ārpolitikas procesu 
novērotājiem, gan arī ikdienas ekspertiem 
politiskajos procesos Latvijā un ārpus tās.

TULKOJUMS

Replika ir trešais Sergeja Timofejeva latvie-
šu un krievu valodā izdotais dzejas krājums, 
un tajā sakopoti pēdējo piecu gadu laikā sa-
rakstītie dzejoļi, kā arī atdzejojumi latviešu 
valodā, ko veikuši dzejnieki kā Arvis Viguls, 
Toms Treibergs un Andris Akmentiņš.
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Latvijas simtgade atzīmēta ar kultūras pasāku-
miem daudzās pilsētās visā pasaulē. Pieminam 
trīs: 

(1) Hamiltonas (Kanādā) apvienoto lat-
viešu organizācija HALO gatavojusi, starp 
citu, latviešu mākslinieku darbu izstādi Ha-
miltonas pilsētas galvenajā bibliotēkā, ap-
skatāmu visu novembra mēnesi. Izstādē 
pārstāvēti galvenokārt mākslinieki, kas dzī-
voja vai dzīvo Hamiltonā – Tālivaldis Ķiķau-
ka ar akvareļglezniecību, Zīle Liepiņa ar fo-
togrāfiju, Māris Rutulis un Bruno Treimanis 

– eļļas glezniecību, Elviga Sebre – zīmējumu 
un Ilgvars Šteins ar grafiku. Latviskā pieeja 
dabas izpratnei un mīlestība pret dabu ir 
centrālā izstādes tēma.

(2) Latviešu organizāciju apvienība Mine-
sotā (LOAM) arī rīkojusi pasākumu virkni, 
to skaitā mākslas izstādi visu novembra mē-
nesi Lendmarka centra galerijā Santpaula 
pilsētā (The Landmark Center North Gallery, 
Saint Paul). Tajā pārstāvēti vairāku paaudžu 
latviešu mākslinieki: Jānis Kalmīte, Fridrihs 
Milts, Jānis Ferdinands Tīdemanis, Marga-
rita Kovaļevska, Ēvalds Dajevskis, Anna Dār-
ziņa, Raimonds Slaidiņš, Viestarts Aistars, 
Gvido Augusts, Oskars Skušķis, Jānis Strods, 
Austra Ogule, Gints Grinbergs, Krista Sval-
bonas, Krista Vārsberga, Rita Grendze. 

(3) Bostonā novembra mēnesī paredzēta-
jās Baltijas valstu Igaunijas, Latvijas, Lietu-
vas simtgades svinībās Baltic Centennial in 
Boston (2018.23.-25.XI) būs iespējams ap-
meklēt koncertus, lekcijas, filmu skates, fol-
kloras pasākumus, etnogrāfisko izstādi. 
Mākslas izstādē piedalās mūsdienu māksli-
nieki no visām trim Baltijas valstīm.

Kazimirs Laurs, latviešu gleznotājs no Kali-
fornijas, dzimis 1923. gada 7. novembrī Rē-
zeknes novada Makašānu pagasta Šķerbi-
nieku ciemā. Otrā pasaules kara beigās, ie-
saukts latviešu leģionā, piedalījās kaujās un 
tika ievainots. Karam beidzoties, nonāca 
gūstā, kur arī sāka zīmēt un gleznot. Eslin-
genā apguva mākslas prasmes pie tādiem 
māksliniekiem kā L. Liberta, S. Vidberga 
u.c.. Viņš izceļoja uz Dienvidkaliforniju 1949. 
gadā. Mākslinieks rudeņos brauc uz Latviju 
ieklausīties dzimtā novada dabas skaņās un 
pa reizei rīko izstādes. Lai gan K. Laurs glez-
not aktīvi ir pārstājis jau 2000.  gadu sāku-
mā, viņš tomēr aizvien ir turpinājis radošo 
darbību, piemēram, zīmējot ainavu un ziedu 
skices ar krāsu zīmuļiem. 2017. gada nogalē, 
94 gadu vecumā, K. Laurs atklāja sev jaunu 
izteiksmes veidu – zīmēt iPad planšetdato-
rā. Ir tapuši vairāk nekā 50 dinamiski, krā-
sās koši attēli, kas no 4. oktobra līdz 3. no-
vembim bija redzami izstādē „Vecā pasaule, 
jaunā pasaule” Rēzeknes mākslas un dizaina 
vidusskolā. Pasākumu rīkoja Latgales Kultūr-
vēstures muzejs.

Izstāde „Portrets Latvijā. 20. gadsimts. 
Sejas izteiksme” – LNMM galvenās ēkas 
Lielajā zālē, izstāžu zālē „Arsenāls” un Ro-
mana Sutas un Aleksandras Beļcovas mu-
zejā apskatāma 2018.3.XI-2019.24.II. Tas 
ir vērienīgs Latvijas Nacionālā mākslas mu-
zeja (LNMM) projekts, kas piedāvā tikšanos 
ar spilgtāko portretu izlasi vesela gadsimta 
griezumā. Projekta kuratore Ginta Gerhar-
de-Upeniece raksta: „Izstāde izvirzīs jautā-
jumu par portreta žanra statusu 20. gad-
simtā un mūsdienās.” 20. gadsimta pirmās 
puses darbi skatāmi LNMM galvenās ēkas 
Lielajā zālē (autori – Janis Rozentāls, Johans 
Valters, Jēkabs Kazaks, Jāzeps Grosvalds, 
Valdemārs Tone u.c.). Izstādes turpinājums 
izstāžu zālē Arsenāls, kur varēs iepazīties ar 
20. gadsimta otrās puses portreta kopainu 
(autori – Jānis Pauļuks, Imants Lancmanis, 
Miervaldis Polis, Maija Tabaka, Boriss Bēr-
ziņš, Biruta Baumane, Gunārs Binde, Inta 
Ruka u.c.). Izstādes sadaļa Romana Sutas 
un Aleksandras Beļcovas muzejā veltīta ka-
rikatūrai, šaržam, mākslinieku-karikatūristu 
darbībai simt gados. Paralēli izstādei saga-
tavots apjomīgs katalogs, kā arī ar izstādi 
saistīti projekti, pasākumi. Projekts īstenots 
Latvijas valsts simtgades kultūras program-
mā. □

Kazimirs Laurs. Gleznojums ar planšetdatoru
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Alfs Ūdris (23.II.1923 - 22.II.2017)

18. NOVEMBRIS
Šodien liela diena, valsts svētku diena, 
Latvijas dzimšanas diena.

Es atmostos pēc samērā grūtas nakts. Mani 
divi vēži cīnījās pa nakti un atbrīvoja mani no 
tā, kas man bija organismā sakrājies vairākās 
samērā mierīgās dienās. Smaga nakts, bet 
prieks par to, ka atmostos ar samērā skaid-
ru galvu. Sāpju nekādu nav. Organisms jū-
tas tīri labi, un es sāku sagatavoties dienai. 
Vēl nezināju no rīta, kā sāksies svētku diena. 
Tāpat kā citas dienas, tā sākās ar sapulcēša-
nos ēdamzālē brokastīm. Pašreiz man jauni 
apstākļi. Man ir divi jauni galda biedri. Abas 
dāmas, kas tur bija, tika pārvietotas pie ci-
tiem galdiņiem. Vietā nāca divi vīriešu kārtas 
cilvēki, ar kuriem nu tagad jāiepazīstas. Pir-
mie iespaidi ļoti labi. Kā tas izveidosies vē-
lāk, to vēl redzēsim. Pašreiz esmu labās do-
mās par to. Man tas arī šai dienai palīdz, lai 
mans gara stāvoklis būtu labs. Kad esmu ap-
kopies, eju uz brokastīm. Tā kā man vēl kā-
das 10 minūtes laika, es jau savu pirmo zāļu 
devu esmu saņēmis, varu piesēsties pie kla-
vierēm un iesākt dienu ar „Dievs, svētī Lat-
viju”. Maz esmu to spēlējis, maz piegriezis 
vērību tādai praktiskai lietai kā himnu spēlēt, 
bet tāda iespēja nu tagad ir. Man nav nekā-
da cita pienākuma, kas būtu jādara. Varu at-
sēsties pie klavierēm, un spēlēt Latvijas him-
nu, „Lai līgo lepna dziesma” un vēl citas pat-
riotiskas dziesmas. Ar tādu prieka sajūtu do-
mājot par dzimteni, man veicas bez kļūdām, 
un bez pārtraukumiem izspēlēju savas valsts 
himnu pat pirmo reizi mūžā, šai dienā, kad 
mūžs jau ir novakarē. Man gars vēl priecīgs 
un možs, kad atgriežos pie galda. Ēdu bro-
kastis un pastāstu saviem galda biedriem, ka 
šī ir Latvijas dzimšanas diena un ka no me-
lodijām, kuras es spēlēju kā popūriju, pirmā 
bija Latvijas himna un tās pārējās tikpat pat-
riotiskas dziesmas, arī tautas dziesmas. Tā, 
lūk, iesākās mana diena. Tad atgriezos atpa-
kaļ istabā.

Tad atkal bija parastās lietas jānokārto, lai 
mans organisms būtu mierīgs uz dažām 
stundām. Cerot, ka man nebūs tik daudz lai-
ka jāpavada sēžot uz troni šai skaistajā die-
nā. Arī laiks, liekas, ārā ir izdevies. Latviešu 

Centrā salasīsies, kas nav apmiruši, kas vien 
ir spējīgi, no Toronto un apkārtnes, latvie-
ši, kam ir svarīga šī diena. Tie svinēs ar da-
žādiem priekšnesumiem, ar balli nobeidzot 
šo dienu. Tur, diemžēl, es vairs nevaru pie-
dalīties. Varu tikai domāt par to un ar Irē-
nu aizsūtīt sveicienus saviem draugiem un 
paziņām. Priecājos, ka vēl varam tik daudz 
gan materiāli, gan garīgi dot savai tēvzemei. 
Daudz laimes, daudz gadu un daudz gaišu 
domu manai dzimtenei! 

 

Alfam Ūdrim bija 93 gadi, kad viņš nosvinēja 
18. novembri veco ļaužu pansionātā  Parkhill, 
Ontario, Kanādā.  Alfa sieva Astrīda nomira 2005. 
gadā. Visu mūžu viņš bijis lauksaimnieks, Kanādā 
kādu laiku strādājis uz būvēm kā sienu apmetējs. 
Irēna Zvagulis, ģimenes draugs, viņam palīdzēja 
iemācīties rakstīt ar Astrīdas datoru. Pēc tam viņš 
sarakstījis un pats izdevis divas grāmatas (dzeju 
un prozu). Ļoti muzikāls, visu mūžu spēlējis 
akordeonu, ģitāru, klavieres ballītēs, kur himnu 
parasti nespēlē. Pēdējo gadu ļoti slims. Pansionātā 
viņam deva pretsāpju zāles pēc viņa pieprasījuma. 
Gabaliņš no 2016. gada 18. novembra nav nekur 
publicēts. Alfs vairs nespēja rakstīt, bet savas 
domas ierunāja kasetē. Es tās pārrakstīju. (A.L.)
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JAUNĀS GAITAS 

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

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

Z E L T A (no $500)
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
Guntis Smidchens
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
Inta Moruss-Wiest
Astra Zemzars
Aija Zichmane
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L I T E R A T U R E

In the realm of belles-lettres we offer 
short stories by Nora Ikstena, Vladis 
Spāre, Evita Hofmane, Patrīcija Kuzmina 
and Inguna Bauere; poetry by Tomas 
Venclova (translated from Lithuanian by 
Jānis Elsbergs), Ingmāra Balode and Elvīra 
Bloma.

V I S U A L  A R T 

We feature the art of Imants Tillers, an 
Australian with Latvian roots, as seen in an 
exhibition titled “Journey to Nowhere” at 
the Latvian National Museum of Art in Rīga 
last summer. Art historian Elita Ansone, 
organizer of the exhibition, comments on 
the career and emerging global importance 
of Tillers. Many images of his work are 
displayed throughout this issue, including 
the cover.

Vilnis Auziņš, a practitioner and historian 
of the art of photography, comments 
on “Processes and Happenings” in recent 
exhibits and publications in Latvia. 

Art historian Pēteris Korsaks shares a short 
piece by Latvian artist Osvalds Rožkalns 
(1910-1989) taken from a 1945 publication 
in a WWII POW camp. It tells of an 
encounter with the famous Rīga barefoot 
excentric pastel artist Voldemārs Irbe 
(1903-1941), better known as Irbīte.

M U S I C

Music editor Dace Aperāne interviews 
composer Andris Dzenītis about his 
symphonic composition Māra, which has 
recently been performed by the Leipzig 
Gewandhaus orchestra in Leipzig, Rīga and 
Liepāja, as well as by the Boston Symphony 
Orchestra in Boston, all under the direction 
of Andris Nelsons.

A C T U A L I T I E S

Independent journalist Otto Ozols 
comments on the outcome of the October 
6 parliamentary elections in Latvia. A 
systemic inability to form a strong coalition 
has been reasserted while experienced 
politicians have been ousted in favor of 

“new faces”.

H I S T O R Y

Juris Šlesers’ essay “Relentless 
Underminers” tells the story of the Baltic 
Appeal to the United Nations (BATUN), as 
described in Sirje Okas Ainso, The Story of 
BATUN. For 25 years (1966-1991) BATUN 
worked to undermine, in the eyes of the 
world community of nations, any claim to 
legitimacy for the 1940 Soviet occupation 
of the Baltic States.

Exerpts from a book by Andrejs Eglītis, 
A Man from Latvia, tell the story of one 
man's resourceful escape from arrest and 
deportation in the early days of the Soviet 
occupation of Latvia.

Valters Nollendorfs, one of the founders 
of JG 65 years ago and its first editor-in-
chief, comments on his role in publishing 
emigré counter-culture writer Valdis Zeps’ 
novel Ķēves dēls Kurbads (1959), and 
shares some exerpts from an unpublished 
English translation, Hungerwhere, Son of 
Mare. 

B O O K   R E V I E W S

Bārbala Simsone evaluates the results of a 
project initiated in 2011by writer Gundega 
Repše, for a series of historical novels set 
in the 20th century. The publisher Dienas 
Grāmata has now concluded the series. It 
contains 13 volumes by different authors, 
each with a unique point of view.

Sandra Ratniece reviews Idille (Idyll), the 
latest book of poetry from Uldis Bērziņš.

Lāsma Gaitniece reviews two books: 
Sievietes karā. Noklusētās vēstures 
liecības a Latvian translation of Svetlana 
Aleksievich’s  The Unwomanly Face of 
War: An Oral History of Women in World 
War II and Otomārs Kalpiņš’ Sāļumā. 
Ragaciema jūras karaļa stāsts (In the Salt. 
The Story of the Sea King of Ragaciems), an 
autobiography.

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

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