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Agris Pilsums

Lidmašīnas un vilcieni, auto un kuģi aiziet, 

Latvija paliek.

Sliedes un ceļi tālumā, tumsā, miglā un dūmakā aiziet,

Latvija paliek.

Krustneši, kunga rijas un krogi un Merķeļa latvieši, kolhozi paiet,

Latvija paliek. 

Nāves sala un Tīreļpurvs, Piņķu baznīca, Perekops paiet,

Latvija paliek. 

Bermonts un Stučka, un Čakste un Ulmanis paiet,

Latvija paliek.

Leģions, padomju strēlnieki, Volhovas purvi un Kurzeme paiet,

Latvija paliek.

Bēgļu laivas un Gotlande, Zviedrija, dīpīšu nometnes, gulags un Vorkuta paiet,

Latvija paliek.

Vienīgā partija, čekas maisi un čeka un partijas paiet,

Latvija paliek. 

Latvieti, piemini Latviju,

paliek. 

Ja esi latvietis, 

Latvija paliek.
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DAŽĀDU GADU DZEJOĻI

*  *  *
Tie draugi, kas sen aizgājuši,
pie manis reizēm atnāk klusi, 
un tumsa, kas aiz loga mīt,
drīz izgaisīs varbūt jau rīt.
Bet tā, kas manī pašā sēž,
Būs kādu dienu jāizmēž.
Un dienas nāk un gadi iet
vienmēr ar labiem nodomiem.
Un saule lec un saule riet, 
Bet manī gaisma nepaliek.

*  *  *
no trokšņa iztrūksies no bites bīsies
kā velns no krusta aizmuks mūks
cik vīsi virvi savam mūžam
tik mūžam pakulu tev trūks
un nezināsi kur lai liekas
un visur jutīsies pats lieks
un meklēsi pēc pērnā sniega
un meklēsi kur to lai liek
līdz aiziesi uz upi kārties
līdz aiziesi uz mežu slīkt
līdz aiziesi līdz savai mātei
un jutīsi ka jāaizmieg

*  *  *
(Sausa vasara)

Kungs atkal ieved savu tautu tuksnesī,
žūst upes, strauti, avoti un akas,
kalst kokiem lapas tā kā saknēm zūdot,
un putekļi līdz pamalei kā migla.

Kalst mēles melus runājušas,
vīst ausis glaimu, rupjības un solījumu pilnas,
un sažūst kājas, rokas, acis, kuras apgrēcina.
Viss sauss – kā sausa patiesība. Put un izput.
 
Kungs, tos, kurus mīli, Tu pārbaudi, 
vai ātri ņem pie sevis, 
vai turi neziņā,
vai liec tiem meklēt ceļu...
Kungs, savu tautu ved uz apsolīto zemi – 
pie prāta Tava, lai tas notiek, ved!

*  *  *
Pirms tika ieviesti vienotie platību 
maksājumi, daudzi uz Latviju atbraukušie 
šausminājās – jums taču te nekā nav – tikai 
krūmi vien.

Visapkārt krūmi un zāle,
zāle un krūmi vien, 
bet cauri tam zaļumam cauri
atkal viens latvietis brien.

Cauri Cenu un Teiču tīreļiem,
cauri Tīreļpurviem un Volhovām,
cauri Magadanām un Vorkutām
atkal viens latvietis brien.

Cauri debesskrāpjiem un tuksnešiem,
Lejas Bulānām, Rīgām un Ņujorkām,
cauri druvām un tīrumiem pareiziem
atkal viens latvietis brien.

Visapkārt krūmi un zāle,
zāle un krūmi vien.
Kas pie tā plikā zaļuma
mūs tik spēcīgi sien?

*  *  *
norūsē krūmi 
atkal
ūdens pļavās līdz ceļiem
neizbrienamas sīkākās takas
neizbraucami mazākie ceļi
kļavas savu jau atdevušas
laiks nolaist sulas bērziem

pavasarī varbūt
atkal
ziemas nogurdinātie atlabs
līdz ar zaļumu kokos
no alām un pagrabiem projām
savās gaitās un mājās zem debess
savam apvārsnim tuvāk

līdz ar pirmajiem saliem
atkal
ledus aprautās peļķēs zvaigznes
zilas un aukstas kā acis
sasalušiem dubļiem pāri
kā Jēzus pār ūdeņiem
tikai bez mācekļiem
atkal
viens aizies
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*  *  *
saulrietā sārtas sāk krāsoties smilgas
vasara tātad uz otru jau pusi
cik šogad atkal palaistu dienu
saullēktu neredzētu un rietu

vasaras īsākas
ziemas gan arī
skurstenis nekūp
drīz būšu es mājās
sirmot sāk domas
nosirmo smilgas
uzlēcis mēness
pilnīgi pilns

*  *  *
Jūda:
Es Tevi nodevu – to visi zina,
pat tie, kas Grāmatu nav rokā turējuši
un tajā pirkstu ielikuši,
es Tevi nodevu – tas Rakstos pierakstīts.

Vien, mīļais Skolotāj, kāpēc
Tu maizi, sāta bļodā mērcis, man to devi?
Vien, mīļais Skolotāj, kāpēc
Tu sacīji – ko dari, dari drīz?
Vien apses zars ir noliecies mazliet uz leju,
un lapas trīs.

*  *  *
nodedzini visus tiltus
saki tikai labus vārdus
droši droši skaties acīs 

tai ko nesatiki sapnī
apej atkal jaunu loku
dzīvo maigā liegā dvašā
un tā staigā brīvs no viltus
kamēr priekšā atkal tilti
pelnu plēnēm apbiruši
rēgojas no dzelmes balsti

*  *  *
Viss kādreiz kārotais ir kļuvis lieks,
lai tagad zemojas kāds cits tā priekšā.
Pie durvīm stāvi līdzenām kā tikko snidzis sniegs
bez roktura un bez jebkādām zīmēm.

Tev no šīm durvīm gludajām ir mazliet bail,
varbūt kāds atvērs, ja tu klaudzināsi,
un nezini vai gribi redzēt to,
ko ieraudzīsi tur – tur tajā pusē.

Vai nesteidzīgi aizgājušo draugu tēlus
kaut mijkrēslī vēl nevarēsi saprast, kurš ir kurš,
vai gaismu žilbinošu, kura nemet ēnu
un kuras klātbūtnē par ēnu domāt kauns?

Pat nezini ko gribi lūgt un prasīt –
vai lai tās atveras, vai tomēr paliek ciet,
bet tas nav lēmums tavs, tev šoreiz jāpakļaujas,
un jāpieņem – kā būs, tā būs. 

Viss kādreiz kārotais ir kļuvis lieks,
bet tagad, durvīm lēni veroties, tas viss tev priekšā.
Vien cauri burzmai vari saskatīt – 
kaut kur tur tālumā vēl vienas durvis ir.

Agris Pilsums: Esmu dzimis (1957) un audzis Rīgā, 
apmēram pēdējos 30 gadus dzīvoju dziļos laukos. 
Pirmā dzejas publikācija Literatūrā un Mākslā 
1975. gadā, pēc tam regulāras publikācijas Latvijas 
preses izdevumos. Dzejas kopu publikācijas 
Literatūrā un Mākslā, Dienā, Padomju Jaunatnē, 
jauno dzejnieku kopkrājumā Acis 1978. g.,  
Liesmā, almanahā  Dzejas dienas (vairākus 
gadus pēc kārtas), Avotā, Vides Vēstīs. 1985. gadā 
izdevniecībā bija iesniegts un nodots tipogrāfijā 
salikšanai mans pirmais dzejoļu krājums 
Miglas krāsa, bija pat pasūtīts vāciņš. Tad bez 
jebkādiem komentāriem krājums no tipogrāfijas 
tika „izņemts”. Sekoja arī apmēram 3 gadus ilgs 
publicēšanās liegums. No 2000. gada koordinēju 
Bērzaunes baznīcas atjaunošanas darbus no 
pilnīgām drupām līdz baznīcas iesvētīšanai 2008. 
gadā. Studēju teoloģiju Lutera Akadēmijā, kuru 
absolvēju 2011. gadā. 

Agra Pilsuma dzeja Jaunajā Gaitā parādās jau 
1989. gadā – dzejolis „Ziemas lūgšana”. JG 175 
(1989 rudens, Imanta Saksa nodaļā „Skaņas un 
atskaņas”) 45. lpp.
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Juris Helds

Mākslinieks un laiks

...lai paliek tas jūsu ziņā –
cik Dievam, cik ķeizaram dot –

– Jūsu augstība, mēs varam pateikties Dievam,
ka dzīvojam vienā laikā ar jums –

– Par mani daudz nedomājiet,
laicīgā vara ir arī kā māns,
bet, patiesi, es priecājos,
ka varu skatīt jūs vaigā,
un jūsu vārds ir Ticiāns

Mazliet par dzejas mākslu

To mākslu netvert pieciem prātiem,
bet sestais prāts, kā „Dieva spiegs”,
no plakstiem aizpūš zvīņas,
un krīt jau naktstauriņu sniegs...

Un „Ars poetica” – tās lietus lāses,
kas tikai vientulībā krīt,
un, tikai kāda mākoņspalva
neatstāj, līdz atnāk rīts

Starp mākoņiem kāds bērīts mazs,
un to kāda dvēsele tver,
Vārds noliecas pār aizmirstību,
un no tās vēl dzer

Simtgadei

Un klāt jau vakars, vakars vēls,
bet Brāļu kapos nenāk miegs...
uz kruķiem, tāds kā rēgs,
sirms leģionāra dēls

Un tad viņš kruķus projām met –
– Ei, puikas – vinteni man!
Par Latviju vēl jācīnās,
ei, zēni, augšāmceļaties!

Caur kauliem sāpi izrāvāt,
lai piemiņai tā plīv!

– Tāds mirdzums sēru vītolos –
vēl Brāļu kapos kaut kas dzīvs...

*  *  *
Eiropas vārti bij vaļā,
šūpojās pāvesta tronis,
un tad nāca barbaru bari,
un krita godības kronis

Eiropas vārti bij vaļā,
sāka drebēt Zemes ass,
laiks pazuda Krusta ceļā
un atmodās pazemes bass

Tie vārti palika vaļā
(Zevs nenāks vairs Eiropu zagt)
Vilku māte atrada audžubērnus,
pirms vēl iestājās Nakts

Latvijas Rakstnieku savienības laikrakstā 
konTEKSTS #2 ( 2019.II) ievietota izlase ar 
jaunākiem Helda dzejoļiem no cikla Svētījiet 
maldugunis. 
Par Juri Heldu skat. arī Maijas Meirānes rakstu 

„Mēs atnākam aizmirstībā”, JG262 (2010 rudens). 

Dzejnieks par sevi:
Dzeja ir Noslēpums... un, ja spējam to nojaust, tad 
tas tā ir...
Un es kalpoju tās noslēpumam kopš savas pirmās 
grāmatas Naktsputna testaments (1977) laikiem.
Un ir tāda metafiziska brīvības izjūta, kad negaidot 
atnāk Pola Valerī vārdi: „Lai patiktu tūkstošiem, ir 
vajadzīgs daudz mazāk, nekā tad, lai tevi saprastu 
daži desmiti vai simts.”
Dzejoļi ņemti no topošā krājuma Levitācija, un es 
kā autors izsaku pateicību Latvijas Autortiesību 
aģentūrai (AKKA/LAA) par piešķirto stipendiju 
radošā darba veikšanai.
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Audējas pavediens

Krusta zirnekli, dēls pazudušais,
jau novakars nāk pār Alpiem,
bet, tevi vēl Cerība gaida,
aizgājušo no pasaules kalpiem...

Atgriezies kādā vakarstundā,
tavs krusts paliks neatminams,
pie mātes – Audējas nolaidies,
tai pavedienā lai neizzustu

Mīkla bez atminējuma

Kaut kur, 
kādā pasaules malā,
 glābējsilīte gaidīja to –
Neredzamo, Netveramo,
  un Nenopērkamo...

Kaut kur,
kādā pasaules malā,
kad māte bij aizgājusi,
un kurmis jau sāka rakt –
tādā aizmūžu bezlaicībā
glābējsilīti auklēja Nakts

Noktirne atstātam dārzam

Putnu biedēklis šūpojās vējā...
mētelī vecā līdz sniegiem,

– Paliec kā sveiciens dārzam, –
balss teica, it kā pa miegam,

– bet, esi mierīgs ar putniem,
lai strazdi greznojas ķiršos,
man vajag vēl atvadīties
no Lineburgas viršiem...

Putnu biedēklis mētelī smagā
bija kā zaldāts no svina,
Afrodīte gan, izskatā tādā,
veco dārznieku neatpazina

Atskatoties

Tajā vēlīnā rudens pusē,
kur nebūdams esmu bijis,
kur pazuda Vivjenas iela...
bet, Atmiņā kaut kas nesadzijis...

Mēs kā apmaldījušies bijām
lielā Siāmas kaķa acīs,
laiks pazuda nezin kur,
un nekas to neizsacīs...

Un, Atmiņā pārlidojot,
pār drupām un dievnamiem,
es zinu, ka Vivjenas ielā,
esmu viens no tās bruģakmeņiem

*  *  *
Ar nabaga ļaužu acīm
skatīt pasauli domāja Dies,
it kā no jauna to radīt,
it kā būtu sev parādnieks – 
lai varētu kādreiz redzēt,
kā bēniņos nāk sniegs,
bet, kādam tas vienalga,
gan jau atvilksies miegs...
un nabagu acis tad lūdzās:

– Dies, neskaties caur mums,
mēs jau slikti redzam,
un vien esam tāds pārpratums...

Stabu ielas vīzija

„Atmiņa! Ak, atmiņa, ko tu no manis gribi...”
Veļu laiks Stabu ielā jaucas ar rudens lapām,
mēs, tad vēl nedzimušie –
varējām būt vienā kapā...

Stabu ielā iz nebūtības
parādās rēgaini kurti,
tie atmiņā pēdas dzen izdzēstajiem –
līdz vārda pēdējam burtam

Veļu laiks apstājas Stabu ielā,
tālāk vairs nav kur iet...
dvēseles lido pa vējam:
...aizmirstiet, aizmirstiet...
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Knutam Skujeniekam veltīts

Iz Neiznīkstošās nezāles saknes
tas zemgaliešu spīts,
un, kā Nameja gredzenā,
īstā sudrabā vīts...

Negaidi – Netici – Nelūdz –
arī tur iegravēts bijis...
bet, Mēmele sagaidīs tevi,
tāds laiciņš jau aizritējis

No neiznīkstošās pagānu saknes – 
līdz debesīm izracies,
un brīvs vari atskatīties –
sveiks, aizmirstības sniegs

Jeseņinu atceroties

„Vecā māja sen sabrukusi,
vecais suns sen jau atpūties,
pa Maskavas līkloču ielām
galu meklēt man nolicis Dies...”

Jeseņins tad ziedēja traki,
kā mežonīgs savvaļas augs,
bet, nāvīte ēnojās klusi:

– Tu būsi mans acuraugs... –

Viņš dzertuvēs lasīja dzeju,
un meičām bij asaras acīs,
līdz mielēm tās izjuta visu –
neviens neko tādu vairs nepasacīs

Satikšanās

Pār jūru peldēja sonetu vainags,
ko savijis bija kāds gars,
vējš to uz ziemeļiem nesa,
kur dzelmē rets saules stars

Vai tur nogrimis bija kāds burenieks,
kam zivis slīdēja pāri,
bet, kad soneti ieskanējās,
kuģis tos uztvēra kāri...

Un, likās, tas augšāmcelsies,
un enkurs vairs nebūs kā krusts,
pār jūru peldēja sonetu vainags,
un tad sāka dzelmē zust

Teātra melodija

Vecā aktiera grimu kaste,
ar skatuves putekļiem klāta,
bij atrasta Pusceļa mājā...
bet, kam lai par to tagad stāstu...

Un, diezvai aktierim vajadzīgs bija
tas melnais vai sarkanais grims,
Stendāla lomu viņš nospēlētu
un aizietu kā piligrims...

Bet, grimu kastīte vecā,
viņu vēl gribēja sveikt,
no skatuves – bezsejībai –
nekā jau nebūs ko teikt

Levitācija

Lieldienu šūpoles, austrumu vējā,
augšāmcēlās un krita...
tajās lidoja meistars Dzens
un Poēmas Margarita...

Kas ir šīs Lieldienu šūpoles,
es nejūtu, vai tas sniegs...

Un tad bez vārdiem atklājās Dzens:
– Mēs nezinām, bet tas varbūt ir prieks –

Bet, bērni pie šūpolēm gaidīja,
gaidīja bezgalīgi...
Margarita arī bij bērns,
kurai vēl šūpolēs dzīve



Ieva Baklāne. Melnais dimants (Black Diamond). 2014. Akrils uz audekla. 41×41 cm 
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Gali-Dana Zingere (Singer)

FOTOMĀKSLINIEKU KAPENES

Šos dzejoļus par „fotogrāfu kapiem” Protestantu nekropolē Jeruzālemē no ebreju 
valodas latviešu valodā atdzejojis Uldis Bērziņš.

*  *  *
Viens tak nepalieku, mana istaba ieskaitīta
kā koplietojama viesutelpa manas laulātās sapņumājā
fotoattēli te kā ciemiņi  no citpasaules.
Vecā derība, kuru lasu jau gadiem ilgi,
nupat man norāvusies no sirds
trīs pilnībā ekspropriētas neļķes vīst matētā mežģotā plastmasas vāzē.
 
Pelnupelēks vakars. Manas cisas plosās.
Brīdi vēlāk, kad būšu jau aizmidzis
varēs aiziet uz kādu mēmu filmu.
Zeme dejo zem manis
stilīgu Cionas deju.
 
Grūti saskatīt sakarību starp komunikācijas problēmām un
faktu, ka pēdējā laikā dūmo un kvēp sveces degdiegs.
Reizumis mana čaula steidz ar patiku ieņemt manu tukšumu.
Dakteris man sen jau pateicis, ka te pamatā neiroze.
  
Citreiz  man rādījies  sapnī, kā palsie ceriņu čemuri
–  es varu skatīt sapņus ar ievērojamu atlaidi, ja ienāk prātā –
kā persiešu ceriņi mostas agri no rīta, un diena arī top palsa,
to visstiprāk var sajust, kad kust krūms tur ārā.
Jauneklīga svaidīšanās, nerimtīga un sekla.
 
Es taču jau teicu
nelūgšu ne krāsainus sapņus
ne skanīgas lūgsnas
man pietiks ar to, ka mani aizmirsīs ikreiz no jauna

Dzejnieces piezīme: Cionas kalnā Protestantu kapsētā apglabāti Svētās zemes divi pirmie 
fotogrāfi: Melvils Pīters Bergheims (1813-1895) un Karapets Grigorjans (1847-1920) 
kopā ar viņu sievām Meiblu Bergheimu (? - ?) un Karimi Grigorjanu (1859-1905). Turpat 
apglabāts pazīstamais ēģiptologs sers Viljams Metjū Flinderss Petri, kurš arī aizrāvies ar 
fotomākslu, un misionāra Hovarda Svitsera Blisa atraitne. Visu šo balsis tik ļoti sajaukušās 
ar citām šīs vietas balsīm un arī ar manējo, ka nebij vairs vērts tās mēģināt izdalīt tekstā.
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*  *  *
(Septītās dienas svētruna)

„Gan nāks pār jums dienas, kad paraus jūs kāķiem...”
Tad ļaujiet man aizdarīt vārtus sev pašam aiz muguras.
Klusiņām aizdarīt, klusiņām.
Un abstrahējieties no lietavām,
nav vērts pievērst tām sirdi, un nekādi neatsaucieties uz spelgoni.
Kas mums vēl var atgadīties?
Pat gribēdami mēs nevaram saslapt
ne vairāk, nedz arī mazāk.
Nesniedziet sirdi delnā,
kā Petri kungs sniedza reiz savu galvu
ka nenokrīt uzlīme   
kā reiz gadījās viņam
tad  jūsu sirds paliks neatpazīta
kā Petri kunga galva muzeja krātuvē,
vientulīga un bāra.

„Gan nāks pār jums dienas, kad paraus jūs kāķiem...”
 
Atstājiet citiem tās svētās trīsas priekš mēnesnīcas.
Es vienmēr esmu devis priekšroku sārtajai spuldzītei visā tās kailumā,
un nav jau runa par kaimiņplanētu Marsu.
Vai apzināties, ka beidzot zudusi perspektīva,
kas sargāja mūs?
Nav ilūzijas, kam glābt mūs,
nav attāluma un kadra dziļuma dāvātā attaisnojuma.
 
Labāk mums atsacīties gan no trīsām, gan godbijības.
Rīt atkal nāks grūta diena. – Kas to teica?
No sāpēm un slāpēm mēs nu vaļā,
tāpat no dienu un nakšu pašsaprotamās steigsmes.
No kā vēl kļūsim vaļā?
No smagas sirds?
Vai no atziņu smaguma galvā?

„Gan nāks pār jums dienas, kad paraus jūs kāķiem...”

Dzejnieces piezīme: „Gan nāks pār jums dienas, kad paraus jūs kāķiem...” – Amosa grāmata, 
4:2.
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Gali-Dana Zingere (Singer) ir 
dzejniece krievu un ebreju valodās, 
māksliniece, fotogrāfe un tulkotāja, 
dzimusi 1962. gadā Sv. Pēterpilī 
(Ļeningradā), 1988. g. imigrējusi 
Izraēlā. Pirmais dzejoļu krājums 
Domāt: Upe (2000) tulkojums 
no krievu valodas ebreju valodā. 
Visjaunākais no trīs sējumiem ebreju 
valodā Spīd cauri (2017).
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*  *  *
Nāve ir tikvien apvārsnis, bet apvārsnis
nevis „ir” – tas „nav” nekas vairāk par mūsu redzeslauka robežu,
kā tas ar līdzās izaugušās cipreses skujām jo optimistiski uzrakstīts
uz cienītās misis Blisas kapavietas
ņem vērā, – to saku es pati sev,   
leknajā augsnē jau iezvīļojas kas cits:
mēs vairs nepārvērtīsimies, rudenim nākot
nesaaukstēsimies ziemas mēnešos, pavasarī nešķaudāsim
un vasarā nekad vairs neilgosimies pēc ziemas un nēzdogiem
 
galvenais, ka mēs vairs ne
lūk, augstākā laimība pati
 
neceliet priekšā negatīvu: negatavu plati
 
arī no mūsu sapņiem laiks noskalos krāsas
laimīgs, kam tas dots:
tu krietns bez viltus tik ilgi dzīvojis
lai tiek tev tas gods.

 
*  *  *
Noraudājies piparkoks aiz iedomātas rūts
kur zemespikas melnē un rūs   
Neesmu noskaidrojis, piedodiet lūdzu,
kas visi tie, kas lenc mūs?
 
Uz manām cisām sniegs kūst un kūst.
Nāve nespēj sanaidot mūs,
tik tie asaru palagi par lēnu žūst.
Tādās lietainās dienās nācēju maz te,
bet tā viena atnāk un raksta man vārsmas
ar atrautām teikumu astēm
un aprautiem paragrāfiem
 
Tas negods – palikt fotogrāfijā, tas skar arī mani
fotomākslinieka sievu
kas jums daļas gar kapavietu
būtu es norakta bez vārda, bez kapakmens
liktos pat priecīgāk
ka esmu bijusi viņa aizputinātās laulenes līdziniece
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*  *  *
Līdzīgi Svētās zemes ainavām esam inkrustēti perlamutrā, 
iekaustīti kārbās no eļļaskoka
pasniegti pasaules valdniekam
no rokas rokā
 
Kā jauna Tempļa būvbedrē kaļķi mēs dzēsti
mēs dāvāti pasaules valdniecei
ķērpju saēsti
mūsu prieki un sirdēsti
 
lai steidz tīksmes dienas
līdz beizot pāri nevienas
teic ēnu dinastijas kambarzinis

Dzejnieces piezīme: 1898. gadā Osmāņvalsts kristieši dāvāja Vācijas ķeizaram Viļumam II 
un ķeizarienei Augustai Viktorijai albumu ar Svētās zemes ainavām. Vāks bij no olīvkoka, 
inkrustēts ar perlamutru. Kapenes ir līdzīgas tādam albumam, tās sniedzam pasaules 
Valdniekam piemiņai no mūsu laikmeta.

 

*  *  *
Lūk, vieta, kur es nekad neesmu es
kā atrast tai vārdu
un brīvu vietu uz kartes
kā nožogot no perspektīvas
tai nav dimensiju
neļaujas pateikt: reiz biju
taču katru kurš izstiepies šepat
savā varenumā mūžības garenumā
videokamera „Vanaga acs” sargā pret fotoamatieri, šo marodieri
kurš nasks caur logu un uz pirkstgaliem gaitenī zogas
starp akmens bluķiem te Objekts pats
un objektīvs „Zivs acs”
vāzē vai ūdenspudelē blakām neviļus sacerētas makāmas blāvajām smakām
noliet
kut kamēr noiet
vaigi aust sārti
debesu audeklos vārdi
raibi palagos traipi

Dzejnieces piezīmes: 
„Vanaga acs” ir e-vērošanas sistēma, kādas arvien biežāk uzstāda nu jau pie gluži parastām 
privātmājām.
Atskaņām rotātā makāma ir ironiskas viduslaiku arābu prozas žanrs.
Blāvais puķūdens vāzēs, kur vīst mīļajiem veltīti ziedi, liek dzejniekiem atcerēties vienu no 
viņu daiļrades perversajām izpausmēm, „leksisko pollūciju”.
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Krista Anna Belševica

*  *  *
Mēs esam divi kaķēni no Purvciema tālākā gala
pirms nedēļas izglābāmies no jūras skolas
es dzīves alku tu principa pēc
tagad sēžam tirinam astes un runājam par nāvi
kā par galējo eksistences punktu
līdz kuram grimt lai uz visu paskatītos no apakšas

ir diezgan muļķīgi izglābties no jūras skolas un runāt par nāvi

mūs neviens nav adoptējis tādēļ mēs esam adoptējuši viens otru
mēs iestājamies pret sistēmu
pret sistēmu kurā katrs kaķēns obligāti ir jāadoptē

varbūt šādi mēs nemaz nekvalificējamies kā kaķēni
mūsu mjau paceļas pāri visiem dzelzsbetona nākotnes torņiem
mēs esam neuzvarami

Man ir 26 gadi, un esmu beigusi baltu 
filoloģijas programmu Latvijas universitātē un 
sociālantropoloģijas maģistra programmu Rīgas 
Stradiņa universitātē. Rakstu akadēmiskus un 
poētiskus tekstus. Dzeja, proza, dažādu žanru 
viedokļu raksti un kritikas publicēti interneta 
žurnālos Satori, Jest, LaKuGa un Punctum 
magazine, kā arī Kultūrzīmes, Domuzīme. 2017. 
gada nogalē iznāca mans dzejoļu krājums Medījot 
dzīvi. Pašlaik strādāju pie pētījuma par Dz. 
Sodumu drīzumā iznākošajai grāmatai Dzintars 
Sodums: Post Scriptum un savas otrās grāmatas, 
visticamāk romāna.
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Saksofonācija

Es nebiju talantīgākais bērns skolā.

Viena no lietām, kas man nepadevās bija bohēma.

Pirmo saskaršanos ar bohēmu šķiet piedzīvoju astoņu gadu vecumā

man bija astoņi un es nedzirdēju durvju zvanu jo stāvu augstāk spēlēju saksofonu

bet vēlāk man pat atļāva ar visiem kopā paciemoties un kādā brīdī mūsu iedzērušais viesis 
izteica vēlmi dzirdēt kaut ko no Gēršvina vai džeza vai cita tamlīdzīga komponista un tā nu 
mans tēvs stiepa to saksofonu lejā es biju pārāk nobijusies lai teiktu ka tādu Gēršvinu nemaz 
nezinu un lai ātrāk tiktu prom no neveiklās situācijas pūtu to pašu aijā-žūžū ar kuru tikko 
eksāmenā kā nekā biju dabūjusi deviņi tiesa es jau biju mazliet nogurusi no tās spēlēšanas 
otrā īstabā tādēļ tas aijā man sanāca visai labi bet uz žūžū man aptrūkās elpa un tā es katras 
frāzes beigās pat aizvēru acis un ieslīdēju sapņainā augstās mākslas apdvestā bezapziņas 
bezgaisa telpā un tā garā žūžū laikā kas nāk pēc pekainajām kājiņām pat šķiet sasniedzu 
savu mazo katarsi lai pēc tam tomēr uzreiz attaptos skaļi kamptu pēc gaisa un atkal atdotos 
mūzikas dižajai

. . .

es nebiju talantīgākais bērns skolā

viena no lietām kas man nepadevās bija bohēma

es mācījos labi un man par to deva naudu par kuru es pirku lētu alu un gāju pie draugiem

mēs kopā spēlējām videospēles un nekā daudz kopīga mums nebija bet katrs no mums šķiet 
bija izgājis trešo Resident Evil vidēji sešas reizes un dažkārt mēs tumšos vakaros vazājāmies 
pa Bausku un jutāmies visai bīstami vienreiz mēs sarunājām iet uz sporta laukumu 

nevis vienkārši būt bīstami bet skatīties zvaigžņu lietu mēs pārrāpāmies pāri sētai un 
sagūlāmies lielā apļa vidū kur vēl pirms pāris dienām skrējām valsts eksāmenu sportā un 
gaidījām zvaigznes un no rīta lamājām viens otru par to ka aizmigām tā arī zvaigznes

nesagaidījuši

es tā arī toreiz neatzinos ka īstenībā nemaz neaizmigu tik ilgi domāju par to Gēršvinu tajā 
naktī un par to ka no tā žūžū visai ātri esmu tikusi pie Baha un zvaigznes tik skaisti krīt 
bet bail tāpat kā toreiz viesistabā iesākt katru aijā un no tā ka žūžū elpas varbūt nemaz 
nepietiks lai gan ar laiku jau pietiek gandrīz vai nu ir tā ka pietiek vienmēr bet es atceros arī 
to kā nepietika varbūt problēma manī jo tad kad nepietika tad es nemaz arī tik ļoti par to 
nepietikšanu

neuztraucos tagad no tās nepietikšanas tik zvērīgi

bail un no tā ka es neesmu 

tas talantīgākais bērns skolā un

viena no lietām kas man īsti nepadodas 

ir bohēma



14

Divas argumentētas esejas lietišķās antropoloģijas žanrā

(1) Sarkanais blūzs

17:14

Viņai ir mēnešreizes un viņa brauc mājās ar riteni.
Viņai ir jātiek līdz Barona riteņceļam kas īstenībā nemaz nav nekāds riteņceļš tikai balta 
bezgalīga strīpa kas aptinas operas kanālam un pievelk pie vecrīgas pārējo Rīgu
kas ir viņas Rīga kopš laika kad viņa vispār sāka saprast jelko par piederēšanu 
un baltām strīpām
kas savelk viņas pasauli kopā kas velk viņu ar visu riteni uz priekšu
uz nopietniem uz nenopietniem darbiem uz mājām
Viņa brauc un mēģina tikt uz Barona ielas riteņceļa viņai nepatīk cilvēki bez reakcijas.
It sevišķi jaunās māmiņas.
It sevišķi jaunās māmiņas bez reakcijas.
it sevišķi jaunās māmiņas ar pārāk ātru reakciju.
Viņai nepatīk arī ka jauno māmiņu ir tik maz
jo ja jauno māmiņu ir maz tas nozīmē ka maz ir arī bērnu
kas nozīmē ka man visticamāk viņai nebūs pensijas.
Viņa gan varētu pati ņemt un būt jaunā māmiņa.
Tad viņai šodien nebūtu arī mēnešreižu.
Tad viņai nebūtu mēnešreižu arī rīt
bet būtu rozā ritenis ar baltu groziņu
kuru nopirka viņas stāvus bagātais vīrietis kurš pelna tik fenomenāli daudz ka vienīgā viņas 
problēma dzīvē ir tā ka viņas groziņš ir nevis rozā bet balts.
Viņai būtu balts groziņš.
Viņa vairs nebrauktu pa Barona ielu.
Viņas mēnešreizes noteikti būtu vieglāk paciešamas.
Vieglāk paciešams visticamāk būtu viss.
Viņa vairs nekad un nekādā gadījumā nebrauktu pa Barona ielu.
Viņa brauktu pa ielu gar saulespuķu pļavu un tad gar mežu
pa ielu kas savieno viņas pasauli ar tuvējo saimnieka un saimnieces saimniecību
viņām abām ar saimnieci būtu baltas kleitas 
viņa pēc tam brauktu atpakaļ vedot savā baltajā groziņā
pienu un sviestu un mājās sietu sieru
Viņai nevajadzētu pensiju.
Viņai nevajadzētu Barona ielu.
Kad viņai būtu mēnešreizes viņa ietu uz pļavu plūkt baltas margrietiņas.
Viņa ticētu bērniem.
Pensijām.
Sev.
Tai viņai tagad uz Barona ielas ir arī labs ritenis
tāds ar kuru var braukt ļoti ātri
viņa gan nekad nebrauc ātri
dēļ visām visu ātrumu lietām uz ielas
viņai patīk iedomāties ka tāds ātrs ritenis metaforizē viņas eksistenci arī plašākā laikā un 
telpā ne tikai
šobrīd uz šīs ielas un viņa vispār ir
ļoti traģiska
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ļoti sarežģīta
un bez tā visa viņai ir arī mēnešreizes
un viņai ir arī jātiek uz tās nolāpītās Barona ielas.

02:26

Mūsdienās pierādīta Vitex agnus castus preparātu efektivitāte PMS simptomu mazināšanā. 
Tas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, uz hipofīzi, sekmējot hormonu izstrādi pareizās 
proporcijās, nedaudz regulē menstruālo ciklu. Vispirms ieteicams 4-6 mēnešus ilgs 
nepārtraukts kurss, pēc tam to lieto menstruālā cikla otrajā pusē katru mēnesi, ja sieviete 
nelieto hormonālo terapiju.

(2) Ziemas

dzīves sākuma brīžos viņi gaidīja KAD viņiem pienāks astoņpadsmit lai viņi beidzot varētu iet 
cept burgerus vārīt kafiju visiem steidzīgajiem LAI viņiem būtu sava nauda nebūtu jāzvanās 
un jāstāsta kur viņi tērē jūsējo UN lai varētu dabūt cepumus arī tad ja neviens nepacienā 
viņi bija tik laimīgi kad viņiem palika astoņpadsmit TIK dusmīgi bet TIK laimīgi kā nekad 
agrāk no tā brīža ir pagājis laiks viņi ir strādājuši dzīvojuši lasījuši un piedzīvojuši pat savu 
eksistenciālo sabrukumu cits pat divreiz savu smadzeņu kūkumu kukū-rūkumu 

KĀ 

jūs prasīsiet
JŪS jau nemaz nemaz neprasīsiet bet viņiem šorīt ir jāruNĀ
ir tādi rīti kad jārunā arī tad kad neviens neprasa
šorīt viņi runās un tikai vēlāk sapratīs ka tajā dienā ir zaudējuši savu harmonijas formu
savu intelektuālo nevainību
viņi runās šorīt un attapsies ar zāles smaržu mutē kā ātrskrējējs kas zaudējis līdzsvaru un 
izkritis no savas dzīves skrejceļa kas truli blenž debesīs
zaudē sasaisti ar visiem muskuļiem tai skaitā smadzeņu un atceras
visas tās astoņsimts darbadienas minikleitiņās kaklasaitītēs
(skaitlis aptuvens un izdomāts jo kurš gan vairs skaita)
to brīdi kurā viņu tēvi vairs nesaprata par ko viņiem īsti maksā 
visus nostaigātos kilometrus nervozitātes pievārēšanai
par vienpadsmit divpadsmitpirkstu zarnas 
un divreiz aizkuņģa dziedzera
iekaisumiem
xkvadrātā tablešu sauju
ykvadrātā sačakarētu dienu (un vakaru
pēc izdevības)
xykvadrātā lūgumu piedot

viņiem neviens nav pateicis arī to kādēļ viņiem tik bieži nenāk miegs
viņi te IR un nekad neviens viņiem nav pateicis ka viņiem īstenībā būtu arī JĀbūt
kur nu vēl to ka jābūt tieši TE
viņiem kāds IR pateicis ka tieši šī brīnumzālīte ļaus pagarināt darbadienu par divām 
stundām
tajā pašā laikā pabeidzot otro maģistrantūru
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tajā pašā laikā regulāri izvedot ģimenes suni pastaigāties
tajā pašā laikā smaidot

viņi vakaros protestē pret šo brīnumzālīšu, brīnumvālīšu, brīnumtabletīšu sistēmu 
vakaros piedzeroties
viņi jūtas dzīvi

pēc tam rītos
viņiem vajag vēl vairāk brīnumzālīšu
šoreiz pašu jaunāko un labāko brīnumtabletīšu
un lasīt internetā
par tiem kuriem izdevās

būt miljonāriem kādi dienās būs viņi visi
vēl labāk
dienās
viņi būs laimīgi

jūs neprasīsiet bet šodien viņi atbildēs
iesākumā sev un tad arī jums
ja paspēs
pirms nozvanīs modinātājs

Psalmi

galvenais ir smaidīt fotogrāfam
fotogrāfi zina kuri ir tie pēdējie smaidi
kas aizkustina pasauli
kas pieliek punktu vecajam
kas liek lapas pāršķīrējam apstāties
un pēc tam dzīvot labāk nekad vairs neatskatoties

tramvaja televizorā divas baltas bezķermeņa rokas sautē foreli
apber ar lobītām garneļu astēm un sautē vēl brīdi
zem ekrāna 
sarauktu degunu akvārijā
kā aizsaules ķērpis ietupies bezpajumtnieks
piesūcies dzīves kuru nekad neviens nepierakstīs
aiz viņa dzejnieks
kuram dzīves ko pierakstīt
nebūs ne šodien ne rīt

uzmanību aiz jums durvis vienmēr aizveras

pa ceļu uz augšu pretī bibliotēkai aizslīd divas pensionētas zelta zivtiņas
un krāsainām astēm plīvojot
pazūd pilsētas vēderā
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galvenais ir smaidīt fotogrāfam
saka dzejnieks šalc aļģes bez skaņas noplāta mutes zelta zivtiņas
fotogrāfs nospiež pogu un notic pēdējam smaidam
bezaļģu piena upē uz žurnāla spīdīgā vāka plunčājas zelta zivtiņas
pilsētas vēders izdveš pēdējo rūcienu un nokaunējies sarūk
līdz dzejnieka mazās kājas pirkstiņa izmēram

*  *  *
tramvajs atiet ar nokavēšanos
viņa atrod vietu
apsēžas
un mērķtiecīgi izvelk sarkanu samta pierakstu kladi
kuras lapās nav ne rūtiņu ne līniju
tikai balta neizkausēta ziema
viņa rakstīs par to cik nogurusi viņa ir
rindiņās iepīs pa kādai globālas nozīmes metaforai
lai lasītājam liekas 
ka arī viss laikmets patiesībā ir noguris
ka nekad pasaule nav bijusi vairāk nogurusi kā šodien
kad no tās saindētās ādas kā augoņi aug debesskrāpji
kuros sēž parazīti kas nekad nejūtas kā gana tuvu debesīm esoši
vai varbūt gana tālu no zemes

viņi noteikti arī ir noguruši

tāpat kā citi

un viņa raksta šos vārdus lai piedalītos jau labu laiku atpakaļ aizsāktajā diskusijā
par to kurš šajā pasaulē ir vairāk noguris
un kura nogurumam vispār ir lielāks svars
kuru nogurumu sver zeltā un kuru nosodījumā

viņa brauks ciemos pie viņa
ne ciemos tikai uz brīdi satikties tumsā
viņa brauks ar pēdējo tramvaju lai tiktos uz prostitūtu stūra
viņam arī šoreiz gribēsies tikties tieši šeit 
vietā kur var pieskarties īstajai dzīvei
nolaisties līdz dzīves pakaļai un tad uzpeldēt ar katru soli augšup
redzēt tā varot
skatīties kā grimst un nenogrimt pašam

viņa arī gribētu būt kā viņš
viņa gribētu nebūt nogurusi
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Zane Brūvere-Kvēpa

Valgas antikvariāts

Tie bija lūžņi, ko varēja nopirkt antikvariātā
Vecas lelles, saplīsušas krelles un netīras 
mēbeles
Saplēsti zābaki, ieplaisājuši spoguļi un 
grāmatas,
kurām trūka lapaspušu

Tas bija pārpratums –
Visas tās vecās lietas un mantas
Miniatūri Getliņi
Iedomājos – tas viss nāk no mirušu cilvēku 
mājām
un dzīvokļiem
Tomēr nāves klātbūtni atgaiņāja četri suņi, 
kas
dzīvoja sērīgajā priekštelpā

Viņi rēja un rēja, gaudoja līdzi aizmirstajām 
mantām
Smilkstēja, ka tās neviens nenopirks
Jo mazāk tās pirks, jo mazāk būs kaulu
Jo mazāk būs kaulu, jo vairāk būs jāsmilkst

Pēc ilgām pārdomām es nopirku mazu 
stikla vāzīti
Pavasarī tajā lieku pirmos sniegpulkstenīšus

Haiku

Abrakadabra
Ziema reiz beigsies
Atnāks Ziedonis

*  *  *
Kapteinis Reinis – es viņu satiku dzīvē
No sākuma nespēju viņu uztvert nopietni
Ausīs skanēja „Dzeguzītes” dziesma

Tomēr airēja viņš lieliski
Ar visādiem airiem, dažāda izmēra laivām 
un buriniekiem
Vispār viņš likās stiprs un ļoti vīrišķīgs
Profilā uz Meinarda saliņas fona
Saulē spīdēja viņa spēcīgie muskuļi un 
brūnā āda
Izveicīgs viņš bija un veikls kā tāds pitons

Tomēr tā dziesma...
Nelaida vaļā – 
Kapteinis Reinis, sapņu kapteinis Reinis...

*  *  *
Visapkārt gaiša smilts
Guļ atpūtnieks – balts kā milts
Vējš viļņus dzenā
Ir tāpat kā senāk

Jūra un horizonts
Gandrīz iztukšots konts
Nedaudz iemalkots bārā
Tepat pie galdiņa ārā

Solis tāds raits
Līdzi dūrītē spraits
Šodien mājās nav jābūt
Visur var pagūt

Zane Brūvere-Kvēpa dz. 1983. gadā, strādājusi 
Nodarbinātības valsts aģentūras Starptautisko un 
sabiedrisko attiecību nodaļā un Valkas novada 
domē par sabiedrisko lietu speciālisti. Vada 
Valkas novada literāro apvienību. Šobrīd strādā 
Rakstniecības un mūzikas muzejā par redaktori. 
Raksta dzejoļus un vada dzejas meistardarbnīcas 
bērniem. 2018. gadā kopā ar Pēteru un Indru 
Brūveriem izdevniecībā „Pētergailis” klajā nāca 
dzejoļu grāmata bērniem Brūveri brūvē. Tulkojusi 
no lietuviešu un turku valodām. Audzina divus 
dēlus – Helmutu Albertu un Aleksandru.



Ieva Baklāne. Love at Santa Monica. 2018. Akrils uz audekla. 61×61 cm 
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Dagnija Dreika

IESKICĒJUMI

Caur atstatuma vārtiem

Pēdējais vakarlēpja sauciens, kas caursit klu-
sumu, ir izskanējis. Kaut kur tur, nekur. No-
sebojies meldiņš pa vidu starp ēnu un rieta 
saules atspīdumu kokā. Īsajā mirklī gaisā no-
plīv raibi spārni, zari ir sastinguši, tumsa jau 
klāt. Tumšzaļajā sablīvētībā atspulgu rotaļas. 
Šī ir iedomu ainava, neatklājama kaut kur ze-
mes iekšienē, sapņa serdē.

Rīta pusē ieklausos skanīgās rejās. 

Nomale – kāds mazliet dīvains vārds. Netā-
lu no malas.

Pilsētā viss kā parasti, pūlī vīd vienas un tās 
pašas sejas. Varbūt tikai kāda balss ieskanas 
citādi, ausmas blāvums šķiet mazliet slimīgs, 
samierinājies ar savu nespodro nokrāsu, ar 
zvaigžņu izdzišanu.

Lēlis tup, ausoties paslēptuvē. Mākoņu ap-
veidos allaž tas pats profils, kuru iedomājos, 
pārvirzās un iezīmējas atkal. Tik tālu, cik esi, 
tu paliec un dzīvo tālāk tur, kaut kur. Tādi pa-
zīstami toņi manā balsī, izkopti kopš bērnī-
bas. Tas, ko var lasīt no lūpām arī tad, ja tās 
nepaveras. Nav viegli šķirties no mītiem, kas 
loloti gadu desmitiem. Tie ir kā lieliski pa-
šūts kostīms, kuru nekādas modes pārgrozī-
bas nevar izdabūt no mūsu skapja, jo to al-
laž gribas valkāt, līdz tas sāk jukt pa vīlēm un 
sairst. Tikai tajā ir ērta, omulīga sajūta. Arī 
tad, ja tas karājas patālāk no acīm, ir patīka-
mi apzināties, ka tas atrodas pa rokai – aiz 
ozolkoka durvīm.

Mīta laipnīgajās skavās allaž ir ērtāk un omu-
līgāk. Tas dāvina pašapziņu. Tu zini, ka ir tā 
un ne citādi. Skaidros vārdos izteikts viss, 
kas ierasts – tas nekas, ka tie dzimuši nelaikā, 
pārgrozību dienas galā, kad nekas vairs ne-
būs, kā agrāk bijis.

Tavu balsi kāds pārkliedzis. Un atliek tikai iz-
lemt – bļaut līdzi vai klusēt. Ir arī trešā iespē-
ja – kaut ko klusībā murmulēt.

Tevi pamodina krēslas putna sauciens, kad 
jau laidies miegā. Vai tikai tās nav šaubas par 
izraudzīto ceļu? 

Rūts aizsvīst no dvašas, ko izelpo vientulība. 
Mītu noārdīšana notiek nemitīgi, nereti sāpī-
gi. Mēs ietērpjam vārdus skaitļos, nedomā-
jot līdzi to nozīmei un sekām. 

Ik vakaru ieklausos skaņās no koku pudu-
riem. Pūces sargā savas leģendas, mēs sa-
vējās. Mūsu mitekli apdzīvo tik daudz teiks-
mainu iemītnieku, ka pašiem vairs nav, kur 
palikt.

Mēs bieži spēlējam tādu spēli, kurā jāzaudē 
– un to zinām. 

Smiekli naktī

Tie pēkšņi piepildīja tukšo telpu. Es kaut ko 
atcerējos. Latgaļi, citādi sakot, čangaļi dēvē-
jot latviešus par čiuļiem. Visdrīzāk gan – ne-
zinot šī vārda jēgu. Vai varbūt – zinot.

Kādā no poļu izloksnēm šis vārds nozīmē 
muļķi, vēl sliktāk – pilnīgu stulbeni.

Noslēpums, kuru zina daži apgaismotie, 
kādreiz pārstāj tāds būt. 

Meklējot medījuma pēdas, es pirms aizmig-
šanas raugos tālāk vārdnīcā, uzjautrinoties 
no sirds. Nereti tā ir vislabākā sarunu bied-
rene. 

Dinks vai dings nozīmējot lietu, ko nevar no-
saukt vārdā. Vai būtu domāts – diņķis? Kaut 
kāda radniecība tur ir, neapšaubāmi. Vēl jo-
cīgāk ir tas, ka ar šo vārdu varot aizstāt visus 
lietvārdus, kuri norāda uz mazu priekšmetu.

Iztirzājumi allaž atklāj dziļu jēgu, par kuru 
neviens nav iedomājies. Mēs kādā brīdī dzir-
dējām, ka vārds dudki, kas iedveš domu par 
pīlīšu pūšanu, apzīmē… naudu. Dziļa gudrī-
ba slēpjas dialektu vārdnīcās, jānudien!

Tas vieglāk uzminams, kas tuvāk – man ļoti 
iepaticies depīgais, druknais dupny – un 
tuvu tam arī ir. Kāds dipinošs tips ar lielu di-
benu. 
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Kamēr mednieka gars vēl modrs, atrodu 
ceļu, pa kuru nācis nosaukums jezgai, tracim 

– hajs. Šļonskā saka haja – tas pats vien ir.

Kāds kolēģis – īsts vārdnīcu maniaks – teica, 
ka tās esot visinteresantākā lasāmviela. En-
dzelīna-Mīlenbaha sējumos allaž atrodu ne-
ticamas lietas un esmu pateicīga draudzenei, 
kura tos man uzdāvināja. 

Karlus esot jauns puisis, bet manā mīļotajā 
Vroclavā par karliem sauc pazemniekus rū-
ķus – tos pašus bārdvīreļus, kuri pie mums 
mīt Kurzemē. Poļi tajā kalnraču aplaimes pil-
sētā šos izvietojuši uz katra stūra – mēs ar 
čehu kolēģi aizrāvāmies ar izsekošanu un fo-
tomedībām. Tā arī netikām gudras, cik īsti to 
bija un vai visus atradām.

Kibel varētu būt ķibele, bet nekā – spainis. Ja 
nu vienīgi tā saturs var sagādāt kādu ķezu.

Tā uzjautrinādamās, neesmu pamanījusi, ka 
sāk aust gaisma. Strazds sācis savas garās 
slavasdziesmas pumpurojošajā kokā. Laikam 
gaidāms labs laiks. Arī zīlītes nepārtrauc sa-
vējās. Daudzi putni te paglābušies no ie-
priekšējās bargās ziemas, kad sēta bija pie-
dzīta ar sniegu pusotra metra augstumā, su-
nītim nebija, kur aptupties.

Bezgala garš liekas tumšais laiks mūsu kli-
matā, kad tagadne un pagātne iesūno šķie-
tami mūžīgā rudenī un pavasaris šķiet tas 
daudzsološākais mirklis.

Vārdi man ataust, iegravēti kaut kur atmiņā 
kā linogriezumā, dzīvo savu dzīvi, allaž atro-
das, tikko ir vajadzīgi – kad paaicinu, izlien 
no saviem nostūriem kā karli un piedāvā sa-
vus pakalpojumus. Jebkurā salikumā meklē-
ju ar skatienu pazīstamo – un lieku lietā, va-
dos pēc tā. Protams, reizēm aizklīstu patālāk 
kādās dziļākās nogulu kārtās.

Mēs palaikam bēgam no tikšanās ar lietām, 
kuras šķietami zinām. Mūsu prasīgums klau-
vē pie svešiem vārtiņiem, kamēr uz savējiem 
taka aizaug.

Nostalģijas mocīti klaidoņi piesauc savas 
vērtības, jebšu sirdsapziņas dziļumos snauž 
apjauta – pienāksies atkal apgūt savējo vār-
du dīdīšanu, jo visuresošie jau ielīduši iekšā 
pa katru caurumu. Tikai savi mūs atbrīvos no 
aizmirstības, okei un čau.

Ne balss, ne klusums

Gaidot, kamēr trokšņi iegūs kādu atpazīsta-
mu apjomu, var klausīties nenoteiktās ska-
ņās. Ar kailām rokām noraušu sniegu no pa-
lodzes, tas nokrīt tukšumā un nopakšķ uz 
akmeņiem. Nav soļu, nedz motoru rūkoņas, 
tas ir svētdienas rīts, apkaime vēl guļ. 

Koncerti sāksies vēlāk. Kaijas, kaķi, vārnas, 
suņi un citi dalībnieki gatavojas.

Pastkastīte tukša, nav atbilžu uz vēstulēm, 
tagad pie datoriem roboti raksta komentā-
rus ik ziņai, dīkdieņi lasa un ņem par pilnu 
jebko, arī mehānisko smadzeņu domu grau-
dus. Bezvalodība uzmācas no visām pusēm, 
par katru cenu. Skaņu teātris vēl nav atvēris 
aizkaru.

Naktī gan brēca kāds nosalis kaķis, nolīdzis 
maza bērna balsi.

Klusējot mēs izmēģinām jaunas ardievoša-
nās, mana dzimtā pilsēta vairs nav miljonāre. 
Kādi četrsimt tūkstoši ļautiņu pazuduši ne-
zin kur, varbūt tur, kur ir viņu īstā vietā, bet 
varbūt ne. 

Joprojām nav skaidrs, kas darāms, lai iero-
bežotu nāvi. Atmiņu atstatums pieaug, mē-
mums tāpat. Vakar neviens nezvanīja, neva-
jag arī. Tuvojas tas vecums, kad vairs negri-
bas jūras putnu brēku pie pilsētas miskastes, 
uzskrūvētu balsu tērgavošanu nemierā ar 
visu, lai tas būtu, kas būdams, kādas mei-
tenes spiedzienu uz slidenās ielas, ātrās pa-
līdzības auto taurēšanu, mašīnu rindas elsas 
zem logiem, tvaikiem kāpjot augšup, kad 
visi dosies uz darbu.

Vēl mirklis – un tas viss būs: atraisīsies, iz-
vērsīsies, pieaugs spēkā. Pagaidām norobe-
žojamies mūsu iedomātajā aplociņā, tikai 
zemapziņā var redzēt krasta līniju asi iezī-
mējamies un atdalām mūsu savrupību no 
nekurienes.
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Atstarpe 

Tā nozīmē miera un klusuma brīdi. Pēc pie-
turzīmes. Starp vārdiem. Un teikumiem. 
Starp pēdām sniegā. Viens solis, otrs, vējš 
pārstaigā ūdeņus, atstarpes veidojas ik pēc 
viļņa, tiem noplokot glumās jūraszālēs bez 
ierobījumiem.

Itin kā fragmenti no kāda sapņa uzpotējas 
dzīves īstenībai, kāds šūpo akmeni un izkus-
tinās to, lai kurp tas ripos.

Nekad neizpaliek kāds mulsinošs smaids, kas 
atgādina par kādu citu esamību kaut kur tur. 
Debess augstē vai zemes vidienē.

Varbūt tas, kurš meklējis sevi nenoteiktības 
valstībā, jau ir atteicies no domas par atgrie-
šanos?

Kas samierinās mūsu prātus? Apdraudējums, 
sakāve, nāve? Atmiņa ir kā suns, kas viens 
pats pie būdas, ķēdē piesiets, sargā kādu ie-
domu. Atstarpi.

Ainas nodzēšas ātrāk, nekā tās izdodas ie-
gaumēt. Ieguvumi izvietojas vitrīnās līdzās 
relikvijām no aizmirsta kulta, kas radīts vien-
tiešiem. Tagad katrs savējo veido sev pašam.

Lai stātos pretī bezapziņai, nedrošībai un 
nemākulībai, var meklēt glābiņu labprātīgās 
trimdas zemēs, bet tur atrodams vienīgi sve-
šums un nievīgi vārdi, izrunāti vai ne, lai ko 
sev iestāstītu. Atstarpē vietas maz, tur neiz-
vērsties.

Neko nevar uzburt bez formulām, kuras ir 
jāatceras. Ja ne – elpa pārtrūks, balss sa-
lūzīs jau pašā pirmajā saucienā. Es klusēšu, 
ne man vērtēt aizvēstures laiku, kurš jau ie-
stājas. Varbūt vārdi ir ielāgojuši mūs, nelai-
dīs vaļā, tiem ir savi aprēķini, lai iekausētu 
mūs saliktajā nākotnē? Tiem nekas netrau-
cēs darboties.

Ja tā, tad nebūs, kur atkāpties. Mēģinu at-
darināt kādu zudušu intonāciju – stieptu 
līdz apmātībai, dziedošu. Tā saglabājusies 
manā asinsritē. Vai gēnu ķēdē, kas atgādina 
Nameja gredzenu.   

Kā mēmi senu statuju stāvi man piebiedrojas 
vairs neatpazīstamu vārdu aprises. Tādi pār-
akmeņoti karotāji tuvējās mūžības priekšā. 
Kad es beidzot mitēšos aicināt tos cīņā caur 

atstatuma vārtiem? Man nav cita uzdevuma, 
nekad nav bijis, ir tikai šis vien.

Pusceļš jau noiets, varbūt vairāk – kas zina? 
Kuro reizi jau atļaujam sevi aplenkt? Kādu 
apsvērumu vadīti atdodam atpakaļ savus ie-
guvumus, pievienojot vēl kādu daļu no se-
vis klāt?

Atstarpe ir savā vietā – starp mums un nesa-
sniedzamo krastu. 

Nav nekāda glābiņa no šaubām, ceļot roku 
pie mutes – varbūt atkal gods apēsts.

Un tas milzis Lutausis, kuram atdodam jeb-
ko, ka tik maksātu, pateicības nepazīst. Nav 
tā ierīkots. 

Mēs paliksim „jaņos", lai ko mums stāsta 
spēlīšu rīkotāji, ja nu vienīgi, kādam ķēdes 
posmam trūkstot, suns tiks brīvībā,

Vārdiem pietiek ar ausi, kas dzird. Un ar prā-
tu, kas saprot. Mēs klausāmies viens otrā, 
bet nedzirdam – starp mums ir atstarpe. No-
klusējums.  

Ar izjautāšanu nav līdzēts, atkal kāds muldo-
ņa ar zelta muti vēstī niekus, lētticīgie kārto-
jas aplī – ko tālāk? Viens vai otrs vienaldzīgi 
aiziet, paliek tukša vieta. 

Nepazīstama nokalne –  
aizmiglota ainava

Ainava baltos toņos, itin kā vienā no tiem 
asējumiem, kurus darinot, var izdibināt klu-
sumu, saules lēktu un rietu, kaut ko no tā lai-
ka, kura vieta ir jau pāršķirtajās kalendāra la-
pās. Tur, kur vientulība ir pašsaprotama, tīka-
ma un rosinoša, kad izlūkotājs var doties ne-
pazīstamajā zemē bez sekotājiem, pat ejot 
uz pazušanu.

Kopš klīstam atšķirtībā, kur nevaram vairs 
pārtapt par mums pašiem, mūs māc bailes 
no vārdiem, no kuriem tikai daži ir mierinoši, 
vairāk skarbo, tāpēc mēmums vienmēr būs 
izdevīgāks.
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Ejot lejup, ir vieglāk, nekā augšup kāpjot. Ja 
ir slidens, reizēm var būt otrādi. Allaž var 
mierināt sevi ar domu, ka apakšā nokļūsim 
vienmēr, kaut vai ar lauztu kaklu.

Var bezgalīgi ilgi palikt slīpumā, bīstoties no 
nākamā soļa, jo ikviens no tiem var aizraut 
mūs „pa pieskari”. Apdauzīti mēs vairs ne-
būsim apritē, par mums aizmirsīs.

Atkal manas rokas izpleš pirkstus, skaitot ie-
spējas. To nekad nav daudz. Ja kāda parādās, 
mēs tūlīt tai pieāķējamies, bet ragaviņas var 
nebūt īstās. Un aiznest ne tur, kur gribējies 
nokļūt. Nereti brauciens beidzas pie koka, 
kurš gadījies ceļā, vai strautā, blenžot laukā 
no ledus skatloga kā no stikla zvērnīcas. Sa-
skatot līdzības, kuras vairs neko neizsaka un 
patiesības, kas nenieka nelīdz. Daži varbūt 
saklausīja skaņas, ko vēlāk teicās dzirdējuši.

Gadās, ka mūsu balss mūs pārdzīvo. Kāda, 
kas apturēta ieziemotajā laikā. Un citi, kas 
mēģina to atdarināt, ir tikai bāli atspulgi.

Aizbīdu slēģus, lai tā vienmuļā ainava paliek 
tur, kur ir. 

Divi vilcieni viens otram līdzās palikuši ne-
kustīgi stāvam. Pasažieri saskatās. Īss mirklis, 
iekams vagoni aizripos tālāk, sekodami klu-
sumam, bet tagadne atkabināsies.  

Atkalredzēšanās beigusies, manu seju aizklāj 
dūmaka, vārdi jau nolasīti no lūpām, vairs 
nekā, ko piebilst jau teiktajam.

Ieskicējums īslaicīgumā 

Iespējams, ka tas neko daudz nenozīmē. Bet 
varbūt ir zīme, ka liecības par aizdrīvēto vēl 
pastāv. Tās, kurās reiz dalījāmies, kad vēl ne-
bijām atsvešinājušies savā starpā un arī no 
pārējā.

Māja negrib pieskaņoties tās jaunajiem ie-
mītniekiem, tā sevi pamazām nogalē. Atmi-
ņu bunkuros mitinās brants, pelējumsēnītes, 
nodevība un nāve, nezin kāpēc vēro mūs, 
ciešanas sajaucas, tāpēc šķiet vēl blīvākas. 
Tad, kad mēs saprotam, ka tās attiecas arī uz 

mums, atpestīšanas nav – tas, kas paņemts, 
jānes vien tālāk.

Vēl tādi kā smiekli atbalsojas bēniņos, kur 
mīt baloži, zvirbuļi un vēl kādas būtnes, 
kuru vārdus es nezinu. Mēs sazināmies ar 
tām, kad gremdējamies domās, piekabinā-
mies kaut kam no projāmbūšanas. Tiem, ar 
kuriem neredzēsimies vairs. 

Lietu nekustīgumā kāds nedzirdami pāriet 
pār istabu un nozūd virtuvē, klīst kā Dieva 
nepieņemts – lūk, tieši to šis vārdu salikums 
nozīmē. Māja nopūšas.

Vientuļš gars kaut kur aizgāja, izbirusī sau-
les lāsumu sīknauda aptumst, viss atkal top 
krēslains, iztēlotais ir dzīvs, atstumtība pa-
slēpjas kādā kaktā, ēnas izstiepjas garumā. 

Neatbildu neko, kad man prasa, kādēļ tērzē-
ju viena pati. Kālab skaidrot kaut ko tik paš-
saprotamu?

Plaši atverot logus, var ielaist kādu nieku 
atelpas, taču pustumsa vienmēr paliek.

No tuvienes nākam, uz tālieni ejam un caur-
staigājam krēslu, nereti izgāžot starpsienas 
un savu nīgrumu. Šis ir caurumu laikmets, 
durvis nav aizveramas, bieži vien izlauztas – 
to vairs nav, bet – vai tāpēc esam tuvāk viens 
otram? Nebūt ne.

Tā prombūtne, kas turpinās, mums atklāj 
aizvien to pašu, ko var lasīt no lūpām izjuku-
šas karavānas dalībniekiem.

Šā gada 5. februārī Francijas vēstniecībā Rīgā 
Dagnija Dreika saņēma Francijas Literatūras un 
mākslas ordeni par franču klasikas tulkojumiem. 

Vairāk par dzejnieci Dagniju Dreiku skat. JG294 
(rudens, 2018) 11. lpp.

Skat. arī Gunāra Irbes apceri par Dagnijas Dreikas 
Brūnās zvaigznes. Dzejoļi 1966-1970 – „Pierakstiet 
vārdu: Dagnija Dreika!”: 
<jaunagaita.net/jg94/JG94_gramatas_Irbe.htm>
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Juksis saķer Sindiju aiz rokas, bet meitene iz-
raujas un zibenīgi kā svīre pārlido lielajai ie-
lai, luksoforā iekvēlojas sarkanā gaisma, un 
mašīnu strēķis aizbrāžas garām. Sindijas pie-
neņdzeltenais mētelis veikli lavierē pa pūli, 
līdz izzūd Jukša skatienam. 

„Traki apcirtusies,” Juksis, galvu nokāris, 
nopūšas. Tik bieži jau viņš nepļēguro, tā 
pārtempies kā šoreiz bija pirms gada tēva 
bērēs. Viņš stāv ielas malā, tad paskatās sta-
cijas pulkstenī un jož uz kasēm, rušinās pa 
maku, atjēdz, ka nepietiek naudas, neko da-
rīt, gan kaut ko izdomās.

Viņš atrauj alus skārdenei vāciņu, iekampj 
krietnu malku un lēkšo augšā pa kāpnēm, 
kur, uz perona bundžiņu iztukšojis, metas 
ķert vilcienu. Vagonā Juksis ietraušas bez-
maz pēdējā sekundē pirms durvju sakļau-
šanās, atvieglots noelšas: „Uzspēju!” un ie-
iet salonā. Trakoti gribas ar kādu papļāpāt 

– par kāzām, kur divas dienas kārtīgi izdzī-
vojies, visvisādas ķibeles pa vidu gadījušās, 
par Sindiju, ar kuru tur iepazinies, paguvis 
saplēsties un pazaudēt. Origo viņai šokolā-
di nopirka, bet nelīdzēja. Sindija lielo Fazeru 
gan paņēma un somā ielika, bet tūliņ aizslī-
dēja prom, lepni galvu izslējusi, kā tāda lama 
Rakšu sētā.

Svētdienas vakars ir pieblīvējis vagonu ar pa-
sažieriem, reta vieta ir brīva, uz vienas otras 
no neaizņemtajām nostutētas prāvas ceļaso-
mas. Pirmo tukšo krēslu Juksis samana ne-
tālu aiz durvīm. Pie loga iesēdies pusmūža 
vīrs drūmā uzvalkā, baltu kabatas lakatiņu 
uz ceļiem izklājis, ēd maizi ar žāvētu ungā-
ru speķi, uz kura virsū uzgrieztas sīpola ri-
piņas. Nudien, ja stiprā dzira, baudīta divu 
dienu garumā, nespiestu kuņģi, siekalas va-
rētu norīt. Juksis gandrīz jau grib sēst līdzās, 

bet vīrs, apēdis pēdējo kumosu, rūpīgi ap-
slauka rokas kabatdrānā, noceļ brilles, uzpūš 
lēcām dvašu un akurāti ar balto kabatdrānu 
tīra stiklus, palaikam paceldams acenes pret 
logu. Tad no portfeļa izņem brūnu grāmatu 
ar krustu uz vāka. Juksis atraujas un steigšus 
manās tālāk. „Nu mācīs vēl, kā pareizi dzī-
vot. Ko ne, to ne!” Juksis ātri atzveļas tukša-
jā sēdeklī pāris rindas tālāk. Blakussēdošais 
klēpī iepletis datoru un nevērīgi darbojas ar 
peli. Viņš varētu būt Jukša gados, ap trīs-
desmit, vienīgi seja bālāka, droši vien cauru 
dienu sēž ofisa krēslā, iznīcis kā tāds stādā-
mais augs. Acis piesedz brilles tumšiem stik-
liem un kantīgākas nekā baznīckungam. Juk-
sis sāniski sāk lūrēt ekrānā, pār kuru strauji 
virzās šaujamā stroķis, uz bezkrāsainām sie-
nām un cilvēku sejām šļakst spilgti sarkani 
pleķi, saliecies tips braukalē invalīdu vāģī 
un dur ar milzīgu īlenu otram sejā, asinīm 
aptraipīta roka, visa vienās čūlās un brūcēs, 
ar durkli virzās pa gaiteni, skelets zibina ro-
bainus zobus....

„Čau!” Juksis sveicina. Spēlētājs pat nepa-
lūkojas, turpina virpināt pirkstus pa datora 
peli. 

„Ko tur spēlē?” Juksis prasa tālāk.

„Datorspēli,” svešais īsi atbild.

„Ej tu nost, baigi foršā! Es arī tādu gribu savā 
aifonā dabūt.” Blakussēdētājs īsi paskatās 
sānis. Ap svešā lūpām ievelkas nicīgs smīns. 

„Kas par cilvēkiem, spindz apkārt kā uzmā-
cīgi odi.” 

Juksim negribas ilgāk pie uzpūtīgā ņurdē-
tāja palikt. Viņš ceļas un iesēžas nākamajā 
rindā, kur daudz parocīgāk nekā pirmīt, jo, 
pie loga pievilcies, pusguļus zviln tievs čalis, 
ausīs sabāzis baltus puļķus, no kuriem vadi 

Esmu dzimusi Rīgā, tagad dzīvoju Cēsīs. 2018. 
gadā  absolvēju Literāro akadēmiju, prozas 
nodaļu pie rakstnieces Ingas Žoludes. No 2016. 
gada esmu publicējusies interneta žurnālos 
Satori, Punctum un Ubi Sunt.  Publikācijas ir  arī 
žurnālā Domuzīme  un laikrakstā Konteksts. Esmu 
piedalījusies divās žurnāla Satori radošās  vasaras 
nometnēs, kur esmu uzrakstījusi vairākus stāstus. 
2017. gadā Radio 5 konkursā  ieguvu balvu  par 
labāko jauno rakstnieku. Lielākais notikums –
mana topošā stāstu grāmata izdevniecībā 

„Zvaigzne ABC”. 

Ramona Indriksone

VILCIENĀ
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kā smalki makaroni iestiepjas jakas kabatā. 
Puikas seja tāda sāpīga, it kā nesen raudājis. 
Plaksti arī apsārtuši. Juksis papurina viņu aiz 
pleca. Jaunietis atver acis un neizpratnē pa-
skatās: „Ko tu gribi?” 

„Es neko. Tev viss labi?” 

„Kāpēc lai nebūtu labi? Ko tu uzkasies!” 

„Es jau neko sliktu. Ko tu tur klausies? Laba 
mūzika?” 

„Jā. Man patīk.” 

„Iedod paklausīties.”

Puika izņem kreiso vadiņu un sniedz Juksim. 
Juksis iebaksta ausī sīko nieciņu. Apdullino-
šas zāģējošas skaņas iesveļas viņam galvā. 
Juksis izrauj ārā vadu. „Nu ir gan par traku. 
Kā tādi leišu nabagi gaudo. Dons tev ir?” 

„Tādu neklausos. No latviešiem Rūsa un 
Židrūns ir.” 

Juksis nesaprot. Puika aizgriežas, ieslēdzas 
austiņās un pavēršas pret logu.

„Nu tam čalītim gan kaut kas ir noticis, ka 
runāties negrib. Ķertā mūzika vainīga, ausis 
bendē ārā!” Juksis pasmej, ka sācis spredi-
ķot kā māte – skalda vai ik brīdi, zāģē vie-
nā laidā, kā suni pavadiņā tur. Jukša atvestās 
meitenes visas laiskas, darbus neprot, suš-
ķes, pīpēt kāras, šņabi lok kā ūdeni. Tā pē-
dējā, kura Juksi uz Rakšiem veda, arī galu 
galā izrādījās nekrietnele, māte uzstāja, ka 
apzagusies, brudierētos omes galdautus pa-
čiepusi, kad ciemos bijusi. Nu kāda daļa jau 
mātei taisnība ir, nekādas čaklās viņas nebija. 
Pēdējā strostēja vienā laidā, gudri runāja, ka 
Juksim motivācijas trūkst, ka mātei uz kakla 
sēž, staigā, brunčos ieķēries. Un tā gandrīz 
visas arī pirms viņas.

Ātrumā izdzertais alus bišku apglaudījis iek-
šas, salicis tur visu kā nākas, kuņģi vairs ne-
kņudina, un vieglais skurbulis grib dzīt Juk-
sim ārā vārdus. Nav ko pasākt, telefona ba-
terija arī galīgi sekla, nevar vairs kustināt 
spēlītes. Jāpataupa, ja iegribēsies kādam 
piezvanīt. Juksis pieceļas un ar acīm klejo tā-
lāk, kur piemesties. Plecīgs pavecs vīrs noso-
doši paskatās viņa virzienā. Juksis, somu ple-
cos kārdams, bakstās tālāk. Jāiet uz citu va-
gonu! Tur varbūt būs brālīgāki cilvēki, ar ku-
riem papļāpāt.

„Ej tak beidzot apsēdies. Ko tu te klenderē 
kā tāds nemiera gars!“ vīrs nopurpina, sa-

loka uz pusēm avīzi un iebāž žaketes kaba-
tā. Teicējs pēc skata lauku cilvēks, vēja ap-
pūsta seja, rokas sastrādātas, vienīgi uzvalks 
tumšs kā tam baznīckungam. Juksis pieme-
tas blakus. 

„Es esmu Jurģis. Bet par Juksi mani saukā.”

„Kas tas par vārdu! Kā sunim. To met malā. 
Tevi par pilnu neviens neņems. Ampelma-
nis tāds! Mani sauc par Ernestu. Uz kurieni 
braukdams?“ 

„Gandrīz līdz galam. Uz Strenčiem.”

„Ārstēties vai?”

Juksis smejas. „Nu visi tā prasa! Dzīvoju tur. 
Dzimis, audzis. Ne pašos Strenčos. Ir tāda 
vieta Jērcēni. Kādu gabalu tālāk, laukos es 
dzīvoju.”

„Tas labi. Citādi visi pilsētnieki mūk prom uz 
Rīgu. Liela zeme tev iekopta?“

Ernests prašņā par lopiem, ko audzē, ko ie-
sējis, kāda pērnā raža. Juksis pastāsta, ka ar 
māti kopj laukus – piecus hektārus, ka vi-
ņam arī savu reizi nākas slaukt abas govis, 
kad mātei sliktāk ar veselību. „Mums ir arī 
četras kazas. Māte sieru no kazas piena taisa. 
Kartupeļi veseli divi hektāri sastādīti.” Vairāk 
gan viņam gribas par kāzām parunāties un 
tur satikto Sindiju. Beidzot Ernests paprasa: 

„No kurienes tad braukdams?“

„Es no kāzām! Tukumā biju! Brālēns precē-
jās.” Juksis paver muti, bet Ernests atmet ar 
roku: „Kāzām! Vai tad tagad vairs ir kāzas 
kā senos laikos! Es ar aizgājušo vasaru vie-
nās biju. Nu es teikšu, glupības gatavās. Ne 
dejoja, ne dziedāja, skuķi, kājas papletušas, 
puišiem klēpī sēdēja un ļurķēja smēķus kā či-
gānietes.“ Ernests purpina krietni ilgi, caur-
skata visu nelāgo kāzu būšanu, kuru piere-
dzējis. Juksim kļūst garlaicīgi. Kā lai iesprau-
cas viņam pa vidu? 

„Nu kā tev pašam? Esi precēts? Pēc gadiem 
vajadzētu tā kā būt. Mana dēla vecumā iz-
skaties.” 

Nu Juksim prieks, tūliņ viņš stāstīs par Sindi-
ju, bet Ernests pamparē tālāk, ka viņam dēls 
prom Anglijā, pāris reizes gadā atbrauc cie-
mos. „Kauns jau teikt, bet pēdējā laikā kopā 
ar savu draudziņu. Sākumā nesapratu, kas ir 
kas. Gribēju dzīt ar sūdainu koku ārā, ja nav 
dēla, tad nav! Saradu galu galā. Nepatīk gan, 
bet ko padarīsi, dēls vienīgais palicis. Otrā 
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puse jau trešo gadu viņā saulē....” Ernests 
pieklust, samirkšķina acis un drusku sagrie-
žas pret logu. Juksim maķenīt neērti savas 
kāzu būšanas tagad stāstīt, arī viņš iepau-
zē, bet Ernests pēc mirkļa sāk gari runāt par 
kādu sievieti Evu, ar kuru pirms gada sapa-
zinies Līgatnes rehabilitācijas centrā, sirdī ie-
kritusi, vedis uz mājām.

„Nopirku viņai pat mūzikas aparātu, lai klau-
sās. Manās mājās tikai Latvijas radio pir-
mā programma, tā viņai par garlaicīgu, tei-
ca, maz mūzikas. Dziedāt viņai patika! Un 
man patika klausīties. Viņa darīja darbus un 
dungoja. Vakaros pat akordeonu uzspēlē-
ja. Es arī dažreiz uzrāvu līdzi. Man jau mūsu 
pašu vecās dziesmas iet pie sirds, bet viņa 
arī svešās mēlēs prata, dažreiz franciski po-
gāja. Labi pastrādāja, kas ir, tas ir. Uz mežu 
gāja, ogas lasīja, sēnes, konservu burkas sa-
lika, siena pļavā strādāja, dārzus kārtīgi iz-
ravēja. Laba saimniece, domāju jau precēt.” 

„Kur tad viņa palika?” Juksis prasa. 

Ernests pamet roku loga virzienā un turpi-
na: „Ziepes savārīja, norāvās kā teļš no ķē-
des, aizbizoja uz kaimiņu mājām, pārdzērās, 
dabūju vest mājās. Kauns no cilvēkiem! Tikai 
kaps tādu izmācīs!”

„Tev žēl tagad nav?” 

„Kas man ko žēlot? Kas bijis, bijis, jādzīvo tā-
lāk. Otra mūžu vienalga nedzīvosi. Vai man 
darbu laukos trūkst, ko darīt. Rīt traktoru 
mazgāšu. Jāsāk art.” Ernests izņem mutau-
tu, un skaļi izpūš degunu. Juksis nu var ie-
spraukties viņam pa vidu, bet dūšas vairs 
nav par kāzām un Sindiju stāstīt. Viņš sa-
kautrējies atzīstas, ka biļeti nopircis tikai līdz 
Cēsīm, aptrūcies naudas, izliksies, ka guļ, lai 
pavadone neizdzen laukā. 

„Nu gan glups. Brieduma gados, bet kā pui-
ka uzvedies!” Ernests pieceļas un sauc vago-
na konduktori, velk ārā maku, tad prasa, kur 
Juksis strādā, ja nauda nesanāk, kādu amatu 
prot. Juksim lāga negribas teikt, ka arodenē 
nesanāca tik glīti grābekļa kātus izvirpināt 
kā citiem, dažas reizes ar zāģi rokā iešņāpa, 
apnika un mācības pameta.

„Pagastā strādāju. Vasarās zāli trimerēju, zie-
mā ar traktoru sniegu no ceļiem tīru,” Juksis 
saka, noklusējot, ka iepriekš braucis par šo-
feri uz lielajām fūrēm. Saistīja jau dikti garie 
gabali, kad stūre kalpoja viņa komandām un 
varēja just varu pār lielo šķeldvedēju. Tad sa-

nāca ķeza. Pārāk mīksta viņam daba, iedzē-
ris veda meiteni uz mājām, ceļu policija no-
turēja. Vēl gads jāgaida, līdz varēs tiesības 
no jauna likt. 

Tuvojas Valmiera. Labajā pusē paslejas aug-
sta, pelēka celtne. Graudu lielās noliktavas. 
Ernests saka, ka atstājis autiņu pie radaga-
bala, tālāk brauks uz Burtniekiem. Tik ga-
rus gabalus viņš mašīnu nedzenot. „Rīgā jau 
neko saprast nevar no tām ielām.” 

Juksis attopas pēdējā brīdī uzjautāt, ko Er-
nests Rīgā darījis. 

„Bērēs biju. Vakardien. Tajā, kā viņu tur, kre-
matorijā.” 

„Vai tuvs cilvēks?” 

„Nu brāļa dēls. Tava vecuma. Ar vēzi nokri-
ta. Pļāvējs nešķiro pēc gadiem, ņem, ko var 
paņemt.”

„Traki gan, ko tagad darīt...”

„Kā ir, tā ir, ko tur padarīsi, jādzīvo vien tālāk. 
Labs zēns bija, bieži pie manis ciemos brau-
kāja. Nu tad ardievu. Un īstā vārdā sevi sauc. 
Par Jurģi. Vēlreiz saku. Tāds godīgs puisis iz-
skaties. Un ej kārtīgu amatu mācīties.”

Ernests strauji pieceļas, paņem savu brezen-
ta somu, kurai viens sāns ieplīsis un rāvēj-
slēdzējs izlauzītos zobus atriezis, uzkar no-
spūrušo lenci plecā. Juksim šķiet, viņam at-
kal notrīc plakstiņi, kā asaras noslēpt gribē-
tu. Ernests pierauj zodu pie kakla un ātri iet 
ārā no vagona. Sērīgi gan, pārbrauks Ernests 
mājās, būs krāsns jākurina, pavasara naktis 
vēl diezgan drēgnas, neviena ar ko papļāpāt 
viņam nav. Juksis pa logu noskatās, kā pa-
dzīvojušais vīrs skubīgā solī, nedaudz piekli-
bodams, iet pa peronu, kamēr nozūd aiz sta-
cijas. No mugurpuses gandrīz Jukša tēvam 
līdzīgs. Tikai kāja veselāka. Paps klumburoja 
stiprāk. Un mazāk runāja, bērnībā vien jokus 
melsa, kad Juksis prasīja, kur tāds Tukums ir. 

„Tur, kur smukums,” tēvs atbildēja. 

Juksis saraujas un iepliķē sev pa galvu. Nu 
gan ir auns, nepaprasīja, kur tieši Ernests 
dzīvo, kā viņš naudu atdos! Juksis lec kājās, 
bet vilciens sāk viegli slīdēt tālāk. Nu neko. 
Aizbrauks kādu reizi līdz Burtniekiem, uzpra-
sīs pagastmājā par Ernestu, kam dēls Anglijā.

Juksi gan mājās sagaidīs, māte būs pankū-
kas uzcepusi, galdā liks zemeņu zafti, kuru 
rudeni un ziemu bēdzināja ankambarī aiz 
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tukšajām burkām. Allažiņ viņa pankūkas cep, 
kad Juksis atgriežas no kāda ceļa. Kad brau-
ca ar fūrēm, vienmēr šķīvi ar kaudzi dabūja. 
Tādas dzeltenas, čaganas, kraukšķīgiem stū-
rīšiem. Visa māja tik garšīgi smaržoja, kad 
Juksis pa durvīm ienāca. Nu jau sāk ēst gri-
bēties. Paģiras prom kā blusas no suņa aiz-
lēkušas. Sēdēs abi ar māti pie virtuves galda, 
māte izprašņās, kā gāja kāzās, galvu grozīs, 
kad Juksis izstāstīs, ka vedējtēvs gredzenus 
mājās aizmirsa un līgavas tēvs ar māti sa-
vējos aizlienēja. Juksis spēji apjūk. Neko tak 
daudz nevarēs pateikt. Izmelojās viņš die-
nu pirms prom braukšanas, ka nekādu dižo 
kāzu Tukumā nebūs, tikai zagss, jaunieši uz 
naktsklubu pēcāk brauks padejot. Draņķī-
gi, ka samelsa. Ar māti Juksim vienmēr bija 
kauns kur doties, pilnā balsī burkšķēja, bīdī-
ja un stumdīja, viesībās uzmanīja, lai nedzer. 
Pēc skata gandrīz kā babīte, lakatu ap galvu. 
Juksis bija dzimis, kad mātei jau bija krietni 
pāri trīsdesmit. 

„Kā ir, tā ir, ko tur padarīsi.” Juksis paķer sev 
Ernesta vārdus, ērti izplešas pār abiem krēs-
liem un atminas – nav viņš nekāds Juksis, 
bet Jurģis. Kas vispār par Juksi viņu iesauca? 
Laikam māsa un kaimiņu bērni, kad viņš vēl 
skolā negāja. Māte arī: „Juksīt, Juksīt…” Tēvs 
gan par Jurģi dēvēja, bet viņam nekāda teik-
šana mājās nebija, vasarā sēdēja dārzā uz so-
liņa un kūpināja smēķi. Ziemā atkal virtuvē 
uz malkas bluķīša, sarāvies pavisam sīciņš, 
seja izkaltusi kā žāvēta vobla. Māte sūrojās, 
kur prāts bijis invalīdu ar slimu kāju precēt. 
Vienai visi lauku darbi uz kakla.

Juksis izņem otru alus bundžiņu no somas. 
Ernesta klātbūtnē dzert negribējās. Apkauni-
nātu: „Vai tad ar kāzu galdu nepietika?” Juk-
sis kāri iztukšo skārdeni, paliek gaiši ap dūšu, 
varētu tagad piezvanīt Sindijai, gan jau pie-
luncināsies. Viņš izvelk no kabatas savu ce-
turto aifonu, kuru nesen e-kredīta veika-
lā nopirka, sameklē Sindijas numuru. Īpa-
ši maiga meitenes balss neliekas, dursta asi, 
nokususi, māju kārtojot un kleitu gludinot, 
rīt uz darbu jāpošas. Tad palēnām atmaigst, 
ēdīšot šokolādi un tēju dzeršot. „Nu, Juksīt, 
tu jau mājās?” 

„Es neesmu nekāds Juksis, es esmu Jurģis! 
Tūliņ jau arī būšu. Brenguļiem nule pabrau-
cām garām. Klau, satiekamies brīvdienās!”

Sindija tomēr negrib neko tūliņ apsolīt, ap-
galvo, ka nav nekāda vienas nakts meitene. 

„Mani arī interesē nopietnas attiecības, nevis 
pārgulēt ar cilvēkiem.”

Sindija atsaka, ka kāzās to nevarēja manīt. 

„Es varu pie tevis aizbraukt. Pa nopietno. Iz-
klaides dēļ es netērētu naudu ceļam.”

Jurģim liekas, ka Sindija klausulē smaida, 
būtu baterija platāka, varētu videozvanu ie-
slēgt un apskatīties. 

„Labi tiksimies sestdien Rīgā, padzīvošu pie 
māsas, tevi netraucēšu.” Viņš jau pavisam 
nopietni sakārto plānus. Un Sindija arī ne-
saka ne jā, ne nē, bet smejas – skaņāk un 
sirsnīgāk.

Jurģis iegriežas ceļā, kurš ved uz māju pusi, 
pavasara saule dubļus sakaltējusi, pavisam 
raits gājiens sanāk. Pagalmā Rikijs jau dī-
dās, asti luncinādams, un ielec ar ķepām 
krūtīs. Jurģis bužina sunim galvu, paglauda 
un nober zemē atvestos gardumus no kāzu 
galda, labpatikā noskatās, kā suns mielo-
jas, un grib doties iekšā. Viņš parausta kliņ-
ķi, pagrūž stiprāk, durvis laikam piebriedu-
šas, atveras. Priekšnamā ieejot, tāda savā-
dāka smarža nekā parasti, it kā pēc sirdspi-
lieniem, nevis tikko ceptām pankūkām. Viss 
kluss, arī radio virtuvē izslēgts, parasti augu 
dienu trinkšķ pirmā programma. Jurģis klu-
siem soļiem manās istabā. Atvieglots nopū-
šas. Māte iesnaudusies lielajā krēslā, rūtai-
nais lakats, no pleciem noslīdējis, mētājas 
uz grīdas. Rudais mincis uzgūlies kā uz tepi-
ķa un bezrūpīgi murrā. Jurģis pietupjas, no-
paijā kaķi un stiepjas pēc lakata. Māte pa-
ceļ galvu. „Nu mājās gan, es jau gaidīju ar 
iepriekšējo vilcienu. Ēst gribēsi? Vakardienas 
zupu uzsildīšu, man sirds drusku pašvakāka, 
neko negribēju taisīt.”

„Ta ne. Man te kāzu labumi līdzi, ejam uz vir-
tuvi,” Jurģis sauc. „Gan kūka, rasols un ce-
petis.”

Māte skatās dēlā, un Jurģis ierauga viņai acīs 
asaras. 

„Es jau Jurģīt zināju, ka tu mani apmāni, ne-
gribēji ar mani braukt. Vakar sazvanījos ar 
Rasmiņu, stundu nopļāpājām par tām kāzu 
lietām.”

Vai viņš nepārklausījās? Māte viņu īstajā vār-
dā nosaukusi.                                             □
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Vladis Spāre

PILNMĒNESS
Stāsts no cikla Vecrīgā aizmirstas sarunas

– Man liekas, ka tu gribi laisties… – Sieviete 
aizslīdēja uz platās, savandītās gultas malu, 
uzvilka segu līdz zodam un skatījās uz vīrie-
ša kailo, muskuļoto muguru, kas izcēlās pret 
moteļa jumtistabiņas logu, ko izgaismoja 
šosejas līkumā iebraucošo mašīnu starmeši, 
staipot pa zemajiem griestiem ņirbošas aiz-
karu ēnas.

– Ieslēgšu gaismu. – Vīrietis pasniedzās pie 
naktslampiņas slēdža. 

– Negribu gaismu! – Sievietes aizmiedza acis, 
it kā gaisma jau būtu ieslēgta.

– Atkal tēlo kautrīgo? – viņš izsmējīgi vaicāja.

– Nē, – viņa nodrebinājās. – Te ir nenormā-
li auksts.

– Tu pati nospārdīji visas segas! – viņš atgā-
dināja.

– Atkal es vainīga…

– Nē. Man patīk, ka tu nospārdi segas, – viņš 
pasmaidīja. – Tad es tevi redzu.

– Vīrieši mīl ar acīm? – sieviete ķircinājās.

– Ja nav akli, tad jā.

– Tu mani tagad redzi? – Viņa paslēpās zem 
segas.

– It kā jā. – Vīrietis pār plecu atskatījās uz sie-
vietes neskaidrajām aprisēm gultā.

– Tad pasaki, ka mīli mani! – viņa lūdzās no 
segas apakšas. – Ja tu mani redzi.

– Es tevi redzu, – viņš negribīgi atkārtoja.

– Bet es gribu dzirdēt! – viņa uzstāja.

– Neāksties, lien laukā! – Vīrietis sāka skais-
ties.

– Vai tu jau meklē sev citu meiteni? – Sieviete 
pabāza lielas, tumšas acis virs segas un māk-
sloti iesmējās. 

Vīrietis iededza naktslampiņu, spuldze zem 
pienainā plastmasas abažūra tikai nedaudz 
izgaismoja telpu. 

– Nu saki taču! – sieviete mudināja.

– Man jāiet nomazgāties. – Viņš apņēmīgi sa-
kustējās. – Varbūt iesi pirmā? 

– Es tā uzreiz nevaru. – Viņa gari stiepa vār-
dus un tīksmi izstaipījās, pievilka papēžus pie 
apaļā dibena un maigi pieskārās ar plaukstu 
vīrieša gurnam. – Labāk nāc pie manis!

– Vispirms nomazgāšos. – Vīrietis grasījās cel-
ties, bet sieviete atmeta sānis segu, apķērās 
ar rokām un kājām viņam ap vidukli, piespie-
da vaigu pie muguras un sāka žņaugt ciešos 
apkampienos kā pitons.

– Tev bija labi? – viņa manierīgā kaislē čuk-
stēja. – Bija?

– Dieva dēļ nekutini! – Viņš atāķēja sievietes 
pirkstus, ar elkoņiem atbrīvojās no baltajām, 
ap vidukli sakrustotajām kājām un, basajām 
pēdām pa grīdu plīkšķot, aizmetās uz van-
nas istabu, kur sāka skaļi rosīties dušā, kaut 
ko pie sevis apmierināti dungojot.

Sieviete ar nepacietīgu kustību izslēdza gais-
mu, atkrita spilvenos un, kodot pilnīgās lū-
pas, raudzījās griestu kaleidoskopiskajā ēnu 
spēlē.

Pēc brīža vīrietis atgriezās, slaucīdams dvielī 
galvu, nedaudz izbrīnīti paskatījās uz sievie-
ti, kura atkal bija palīdusi zem segas, apme-
ta dvieli ap gurniem un pacēla no grīdas aiz-
sāktu heresa pudeli.

– Tikai daudz nedzer! – viņa brīdināja.

– Baidies, ka nositīsimies? – viņš viszinīgi no-
smīnēja un ar pudeles dibenu ieslēdza nakts-
lampiņas pogu.

– Nebaidos! – Sieviete izaicinoši izslējās. – Bet 
vai tu būsi mans arī pēc kāzām?

Brīdi viņi klusējot vēroja viens otru kā divi 
dzīvnieki, kas nejauši saskrējušies naktī.

– Tad jau redzēs, – viņš beidzot noburkšķēja 
un, atgāzis galvu, lieliem malkiem iztukšoja 
pudeli, ļaudams lipīgajam šķidrumam tecēt 
pa zodu un pilēt uz grīdas.

– Tātad tu tomēr meklē sev citu meiteni…  – 
sieviete pārmetoši novilka.

– Nu bet ne jau es precos! – viņš izgrūda caur 
zobiem  un nikni noslaucīja saviebto muti ar 
delnas virspusi. – Velns parāvis, tā esi tu, kas 
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precas!

– Sauļukiņ… – Sieviete pastiepa pret vīrieti 
roku.

– Paklusē! – viņš uzbrēca un sāka staigāt šur-
pu turpu pa šauro telpu, kuras lielāko daļu 
aizņēma milzīgā gulta. – Vai mums vēl ir he-
ress?

– Laikam tu visu izdzēri… – Sieviete ierāvās 
segās.

– Tātad es viens visu izdzēru? – Viņš aiz kakli-
ņa draudīgi savicināja pudeli, nejauši atsiz-
dams to pret slīpajiem jumtistabiņas gries-
tiem. – Es viens?

– Nē, es arī dzēru, – viņa nomurmināja. – Mēs 
abi…

– Un tā mums abiem arī vajag! – vīrietis at-
riebīgi izgrūda un ar troksni nometa pudeli 
uz grīdas.

– Mēs varam nopirkt vēl vienu pudeli, – sie-
viete mulsi ierosināja.

– Tu tiešām esi tik stulba, jeb izliecies? – vīrie-
tis  sastinga uz vietas.

– Sauļukiņ, lūdzu, tikai nebiedē mani…

– Te jau vairs sen nav, ko biedēt! – Atvēzējies 
kā pirms soda sitiena, vīrietis iespēra pude-
li pagultē un sāpēs iekliedzās. – Ārprāts! Es 
sadauzīju īkšķi!

Viņš sēkdams lēkāja apkārt uz vienas kājas, 
pieturot otru aiz ceļgala un, zaudējis līdzsva-
ru, smagi ievēlās sievietei blakus gultā.

– Sauļukiņ, tu arī varēji mani apprecēt, ja 
būtu gribējis. – Viņa apņēmīgi pavilka vīrie-
ti zem segas un cieši apskāva. – Bet tu ne-
gribēji…

– Kā tu zini, ko es gribēju, ko nē? – viņš iz-
spieda. – Neko tu nezini!

– Mēs varējām apprecēties, – sieviete turpi-
nāja. – Un kāja tūlīt pāries. Pacieties drusciņ!

– Tā gan! – viņš, sāpēs locīdamies, vaidēja. – 
Lai tu man liktu ragus ar katru, kas tev pēk-
šņi iepatīkas?

– Tu pats esi kā uzburts uz visādām bezgau-
mīgām kucēm! – viņa iešņāca vīrietim sejā.

– Es esmu vīrietis! Tā ir pavisam cita lieta.

– Es būtu tev uzticīga līdz nāvei! – Paslēju-
sies uz elkoņa, sieviete centās notvert vīrie-
ša šaudīgās acis. – Neskatoties ne uz ko! Un 
tu to zini.

– Es tev sen vairs neticu! – Viņš noraidoši pu-
rināja galvu. – Tavs eļļainais skatiens jau pats 
par sevi visu izsaka. Visiem uz tevi siekalas 
tek. Un tev tas patīk.

– Es zvēru pie mūsu bērnu dzīvības! – Viņa 
pārmeta ātru krustu krūšu galiem.

– Kādu vēl bērnu?

– To bērnu, kas mums būtu, ja mēs… – sie-
viete sastomījās. – Ja mēs ar tevi… – viņa ap-
rāvās.

– Tev brauc jumts! – Vīrietis nogrozīja pirkstu 
pie deniņiem.

– Mums būtu divi bērni, sauļukiņ, ja es nebū-
tu taisījusi tos abortus, – viņa aizgrābti čuk-
stēja. – Mums būtu viss!

– Mums sen vairs nekā nav! – Viņš atgrūda 
sievieti, pielēca kājās un pieklibodams svai-
dījās pa istabu. – Ceļamies un braucam uz 
Rīgu! Kamēr tev jumts nav galīgi aizbraucis. 
Kur ir manas apakšbikses? Es tev to prasu!

– Tu esi sadzēries, – viņa vārgi stīvējās pretī. – 
Mēs tiešām nositīsimies.

– Tu pati esi pillā! Un kāpēc lai mēs nenosis-
tos? – Viņš teatrāli plātīja rokas. – Ņemsim 
un nositīsimies! Kad jau, tad jau!

– Tu tiešām esi gatavs mirt kopā ar mani? – 
sieviete neticīgi iespurdzās.

– Mirt jā, bet dzīvot nē! – viņš patētiski bļaus-
tījās.

– Cik romantiski! Bravo! – Viņa histēriski smē-
jās, sita plaukstas un caur smiekliem knapi 
izspieda: – Tavas apakšbikses ir uz grīdas. 
Vari tās pacelt!

– Apklusti! – viņš uzbļāva. – Un nekomandē 
te mani!

– Labi, sitamies nost, ja tu tā gribi! – sieviete, 
pārtraukusi smieties, kareivīgi iesaucās. – Ti-
kai es mašīnā turēšu ciet acis.

– Tu nekad neesi skatījusies patiesībai acīs! – 
Nostājies pozā gultas kājgalī, vīrietis apsū-
dzoši bakstīja ar pirkstu uz sievietes pusi, ap 
gurniem apsietais dvielis nokrita uz grīdas, 
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un, to redzot, sievietei uznāca jauna smiek-
lu lēkme.

– Es to nekad neesmu gribējusi! – Viņa spur-
gdama atgaiņājās ar abām rokām, bet tad 
mirklī sadrūma un gurdi piebilda: – Priekš 
kam liekas sāpes? Vai tu maz saproti, ko esi 
man nodarījis?

– Tad celies! – viņš rupji nokomandēja, bet 
pats sagrīļojies atkrita atpakaļ gultā. – Es ne-
varu paiet…

– Tik ļoti sāp? – viņa līdzjūtīgi vaicāja.

– Jā, sāp, – viņš žēli pasūdzējās. – Drausmīgi… 
vienkārši drausmīgi.

– Varbūt tomēr nesitīsimies nost, vismaz ne 
šovakar? – sieviete piesardzīgi pajautāja un 
noglāstīja vīrietim pieri. – Tev vajag nomie-
rināties.

– Neko man nevajag! – Viņš, sapūties kā 
mazs bērns, atstūma sievietes roku.

– Vai tu uz mani ļoti dusmojies, sauļuk? – 
Viņa noslaucīja acis palaga stūrī.

– Par ko? – Viņš stīvi blenza griestos.

– Par to, ka es vairs negribu būt viena. Es gri-
bu ģimeni. – Viņa nolika galvu vīrietim uz 
pleca. – Man drīz būs trīsdesmit. Un es jūtu, 
ka arī tev vairs tā nepatīku, kā senāk.

– Patīc gan! – viņš atcirta. – Mēs jājamies kā 
divi truši.

– Un mēs taču nevienam netraucējam, vai 
ne?

– Tev tas labāk jāzina! – vīrietis nosmīkņāja. – 
Man sen vajadzēja tikt no tevis vaļā, bet es 
nespēju. Jā, to es atzīstu. Vienkārši nespēju. 
Esi apmierināta?

– Bet tas taču ir jauki, vai ne? – sieviete ie-
smējās.

– Tas ir nožēlojami, – vīrietis nicīgi novilka. – 
Tu zini, ka es Jāņos gribēju tevi nosist, kad tu 
aizvilkies uz to siena šķūni?

– Tu esi pārkāpis pāri visām manām draudze-
nēm! – viņa dzēla pretī. – Man vairs nav, ar 
ko paklačoties. Esmu palikusi gluži viena.

– Un tagad tu precies… – viņš gaudulīgi pie-
bilda.

– Vai tev vēl sāp? – sieviete atmaiga.

– It kā sāk pāriet. – Viņš uzmanīgi pakustinā-
ja kāju.

– Nu redzi nu. – Sieviete noskūpstīja vīrieti uz 
lūpām. – Bet tajā siena šķūni es vienkārši no-
lūzu. Varēji ienākt un pārbaudīt. – Viņa sāpī-
gi iekoda vīrietim ausī.

– Beidz kosties! – viņš iekliedzās. – Tu labi zini, 
ka siens man parauj vaļā astmu. Tu esi tik vil-
tīga kā čūska. Nu kāpēc vajag melot?

– Es nemeloju! – viņa dievojās.

– Pilnmēness, – vīrietis smagi nopūtās un ar 
pirkstiem berzēja sakosto ausi. – Viens totāls, 
nenormāls pilnmēness.

– Kur tu to redzi, sauļukiņ? – Sieviete paslē-
jās gultā.

– Tur tas blāvais pleķis mākoņos. – Viņš neva-
rīgi pamāja ar roku uz logu.

– Es neko tur neredzu.

– Tev ir vistas aklums, jeb tu atkal izliecies? – 
Viņš iesānis aizdomīgi palūkojās uz sievieti.

– Nu nav tur nekā! – Viņa nevainīgi blisinā-
ja acis.

– Tu esi nelabojama, vienkārši nelabojama, – 
vīrietis nosūkstījās un, brīdi klusējis, jautāja: 

– Vai tu jau pašuvi sev kāzu kleitu?

– Nebūs jau nekādas kāzu kleitas, mēs tikai 
sarakstīsimies. Māsa ar vīru nāks lieciniekos. 
Tas arī viss… – viņa ātri norunāja un spēji ap-
ķērās vīrietim ap kaklu. – Tikai nebrauksim 
šodien uz Rīgu, labi? Brauksim rīt no rīta.

– Ko tad tavējais teiks? – viņš nīgri uzprasīja.

– Ko viņš var teikt? – viņa nevērīgi attrauca. 
– Mēs ar viņu pat gulējuši vēl neesam. Tikai 
pēc kāzām. Es esmu godīga meitene.

– Gulējuši neesat? Tikai nesmīdini! – vīrietis 
novaidējās. –  Tu esi tāda palaistuve, ka es 
pat nezinu, kas tu patiesībā esi…

– Un es esmu stāvoklī, – viņa mierīgi paziņoja, 
– bet abortu netaisīšu.

– Tavējais zina? – Vīrietis, kampdams gaisu, 
uzrāvās sēdus.
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– Viņam nebūs iebildumu. – Viņa iespurdzās 
kā maza meitene, kas izdarījusi sīku palaid-
nību. – Jūs abi esat līdzīgi.

– Ārprāts! – Vīrietis izvelbtām acīm ieskatī-
jās rokas pulksteņa zaļi luminiscējošā cipar-
nīcā. – Tūlīt aiztaisīs restorānu. Es aizskriešu 
pēc heresa, nē, es paņemšu šņabi. Man tūlīt 
pat vajag iedzert.

– Es gribu baltvīnu, – teica sieviete.

– Nē, tu dzersi limonādi! – Viņš izlēca no gul-
tas un sāka drudžaini ģērbties, uzlasīdams 
pa numuru izsvaidītos apģērba gabalus. – 
Un pārtrauc te visu izlemt manā vietā!

– Bet kūciņas gan nopērc! – sieviete pieprasī-
ja. – Es gribu kūciņas.

– Dabūsi tu savas kūciņas! Visu tu dabūsi, 
sīkā šantāžiste. – Stumdams biksēs kreklu, 

viņš skrēja uz durvīm, bet uz sliekšņa apstā-
jās un pagriezās pret sievieti. – Bet es tevi 
ieslēgšu.

– Kāpēc? – Viņa sarauca uzacis.

– Pati zini, kāpēc! – Vīrietis pieklibodams iz-
metās laukā. 

Sieviete dzirdēja kā slēdzenē noskrapst un 
divreiz pagriežas atslēga, viņa ar līganu kus-
tību izslēdza naktslampiņu un, saritinājusies 
zem segas kamolā, sastinga tumsā.

Rakstnieks Vladis Spāre ir JG literatūras redaktors. 

Vairāk par Vladi Spāri lasiet JG290 (2017 rudens) 
15. lpp.
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MĀKSLA
Linda Treija

IEVA BAKLĀNE. 
KRĀSAINIE SAPŅI  
PAR ARHITEKTŪRU

Tīras ģeometriskas formas, dzidru krāsu 
laukumi, skaidras kompozīcijas un saules 
gaisma paveras no gleznām, kuru autore 
ir Vankūverā dzīvojošā latviešu māksliniece 
Ieva Baklāne. Kanādu par mājām viņa sauc 
kopš 2002. gada. Vērojot viņas mākslas dar-
bus, jāsaka, ka mākslinieces darbos gan sa-
skatāms vairāk Dienvidkalifornijas, Floridas 
vai Meksikas gaismēnas un košuma iespaids 
nekā Vankūveras vai Latvijas lietainība un jū-
ras pelēcība. 

Divi virzieni, kuros strādā māksliniece, būtu 
definējami kā abstraktais un reālistiskais. 
Ieva pati atzīst, ka dažādība stilos viņai ne-
būt nerada diskomfortu. Liekas, ka reālistiski 
gleznotās ainavas un darbi palīdz mākslinie-
cei aiziet līdz vienkāršotajiem, ģeometrizēti 
abstraktajiem darbiem. Iespējams, ka lomu 
pie reālistiskās glezniecības spēlē arī akadē-
miskā izglītība. Ieva ir beigusi Jaņa Rozen-
tāla mākslas vidusskolu un ieguvusi baka-
laura (1996) un maģistra grādu (2001) Lat-
vijas Mākslas akadēmijas glezniecības noda-
ļā. Vēlme gleznot abstrakti Ievasprāt nāk no 
sapņa kļūt par arhitekti. Darbos viņa dekon-
struē reālās formas, lai atkal no jauna kon-
struētu tās ģeometriski elegantos savienoju-
mos. 

Daudzos Ievas darbos šie divi stili saplūst un 
veidojas daļēji abstraktas ainavas un kom-
pozīcijas. Arhitektūra kā mākslas veids veido 
cilvēka apkārtējo vidi, tās estētisko noformē-
jumu, lai apkārtne izskatītos skaista, harmo-
niska, līdz ar to tā organiski iekļaujas māk-
slinieces daiļradē, kas ir balstīta uz labsajū-
tas un harmonijas radīšanu. Ievas gleznās 
lielu lomu spēlē arhitektūras un ģeometri-
jas izmantotie simboli – punkts, taisne, plak-
ne, kuri cilvēkam pauž informāciju asociāciju 
veidā. To skaidri var saskatīt tādās gleznās kā 
Esi laimīgs (Be Happy), Pavasaris un sirds at-
kal (Spring and Heart Again), Māja pie oke-
āna (House on the Ocean).

Ievas tuvākie mūsdienu mākslinieki ir brits 
Deivids Hoknijs (David Hocney), amerikāņi 
Ričards Dībenkorns (Richard Diebenkorn) un 
Elizabete Peitone (Elizabeth Peyton). 

Ievas abstrakcijās var manīt Kalifornijas abs-
traktā ekspresionisma The Bay Area Figura-
tive Movement ietekmi, kas parādās dzidro 
krāsu klājumos, formu vienkāršībā un glez-
nu kompozīcijā. Savukārt reālistiskajās glez-
nās saskatāma popārta mākslinieka Deivida 
Hoknija iespaids. 

Jau no agras bērnības Ieva ir kopā ar krāsām, 
audekliem un mākslu, jo abi vecāki bija glez-
notāji. Juris Baklāns bija izcils urbānās aina-
vas meistars ar savu vienreizējo redzējumu, 
ko Indulis Zariņš nosauca par „... gleznotā-
ju ar absolūto redzi”1. Ievas māte gleznotāja 
Vija Maldupe veidoja smalki jūtīgas, poētis-
ki mitoloģiskas figurālās kompozīcijas. Abu 
mākslinieku daiļrade Latvijas mākslas vēstu-
rē tiek vērtēta kā „izcila, suģestējoša un lai-
kam ejot nemainīga“2. Tēva dotā aizraušanās 
ar visai „kaliforniskām“ lietām kā skrituļdē-
lis un jahtas jau no 8 gadu vecuma un ceļo-
jums ar māti uz Eiropas mākslas centru Pa-
rīzi ar muzejiem un tur redzēto māk slu 16 
gadu vecumā vēlāk atrod vietu Ievas darbos 
un pasaules izjūtā. Abu mākslinieku pāragrā 
aiziešana atstāj Ievu ar māsām viņu mākslas 
apskautas, bet tomēr bez tik vajadzīgās ve-
cāku klātbūtnes. Varbūt arī tāpēc Ievas vēl-
me, lai viņas māksla pacilātu un iepriecinātu 
skatītāju, nav nejauša.

Skices Ieva kā īsta arhitekte zīmē ar lodīšpild-
spalvu vai zīmuli uz papīra lapām. Mākslas 
darbus viņa izvēlas gleznot uz audekla ar eļ-
ļas vai akrila krāsām. Ģeometriskajās gleznās 
tiek izmantota arī līmlente precizitātes iegū-
šanai. 

Viņas ģeometrisko plakņu darbi ar daudza-
jām šķautnēm un krāsu ieklājumiem dod 
pārsteidzoši telpisku iespaidu; Gaismas pro-
jektori (Light Projectors), Logs (Window), 
Kartiņa no Kali (Postcard from Cali), Daitona 
(Dayton), Izeja (Escape) u.c.

Savukārt darbos Sarkanā struktūra (Red 
Structure), Sarkanais kubs (Red cube), Nakts 
mūzika (Music of the Night), Iekšējā struk-
1 Vija Maldupe, Juris Baklāns. Dubultportrets. <diena.lv>, 
2014.17.VI
2 Turpat
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tūra (Inside Structure), Struktūra uz zāles 
(Structure on the Grass) u.c. aizraušanās ar 
ģeometriju atspoguļojas pamatformu atvei-
dē, kur kubi, prizmas ir kā galvenie tēli pret 
naksnīgajām debesīm vai gaisīgi vienkāršoto 
fonu. Šur tur darbos uzkrīt pa kādam krāsai-
nam, precīzi apaļu confetti birumam.

Gleznas, kas visvairāk, pēc manām domām, 
pietuvojušās emocionāli jūtīgai glezniecī-
bai ar savu kompozīcijas, krāsu gammas 
pielietojumu, ir dārgakmeņu sērija Sarka-
nais rubīns (Red Ruby), Zaļais kristāls (Green 
Crystal), Melnais dimants (Black Diamond), 
Sirds (Heart). Kā netīšām izbērti dārgumi at-
tēlotas šķautnainās figūras darbos Vienības 
(Entities), Zvaigzne un sniegpārslas (Star and 
Snowflakes), Trīs mazie dārgakmeņi (Three 
Little Gems), Mēs nākam no zvaigznēm (We 
Are All Made of Stars). 

Ieva Baklāne. Iekšējā struktūra (Inner Structure). Akrils uz audekla. 46×46 cm. 2015

Daudzos darbos formas varbūt ir ģeometri-
zētas un vienkāršotas, bet iekļaujot reālistis-
kus objektus kā, piemēram, vientuļu figūru, 
armijas lidmašīnas, palmas, uzrakstu LOVE 
u.c., vai perspektīvas elementus kā horizon-
tu, līnijas un plakņu telpisko novietojumu, 
tie pārvēršas par atpazīstamām ainavām. 

Ievas glezniecība atgādina nebeidzamu va-
saru, saulainu meditāciju un palīdz atgūt 
emocionālu līdzsvaru šajā spriedzes pilnajā 
laikā.

Informācija par mākslinieci:  
<https://www.saatchiart.com/ieva_baklane>

Linda Treija, Amerikas Latviešu Mākslinieku 
apvienības (ALMA) prezidente, ir JG mākslas 
redaktore.
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MŪZIKA
Lāsma Gaitniece

BALTIE UN MELNIE. 
SASPĒLE 
Ar latviešu komponistu, pianistu un mūzikas 
par labāko „Ave Maria” oriģinālskaņdarba 
konkursa uzvarētāju Māri Lasmani iepazinos 
Dubultu Rakstnieku namā. Vasarnīca Aspazi-
jas ielā 4, Jūrmalā, kuru radošo nozaru pār-
stāvji iecienījuši kopš 1946. gada, ir kā maza, 
autonoma pasaulīte iepretī reālajai dzīvei, 
kas ne vienmēr ir pozitīva un patīkamas iz-
jūtas raisoša. 

Mūsdienās, kad, salīdzinot ar padomju va-
ras gadiem, dzīve mainījusies par 180 grā-
diem, Dubultu Rakstnieku namā gandrīz viss 
ir palicis kā iepriekš. Šeit aizvien ierodas ra-
doši ļaudis: pārsvarā gan literāti, bet arī mū-
ziķi un gleznotāji, lai strādātu pie jaunām 
iecerēm vai pabeigtu iesāktus darbus. Tā-
pat Dubultu rezidence nav iedomājama bez 
intelektuālām un gluži laicīgām sarunām, 
smiekliem, arī kopējām maltītēm, mūzikas 
klausīšanās un filmu skatīšanās, kas gan lai-
kam ir tikai otršķirīgas lietas. 

Taču izrādās, ka ne viss, kas pirmajā mirklī 
šķiet otršķirīgs, patiesi tāds arī ir. Pretējā ga-
dījumā mūsu lasītājam nekad nebūtu pie-
ejama šī intervija, kuras iecere radās, kādā 
svētdienas vakarā kopā ar komponistu Māri 

Lasmani skatoties muzikālu drāmu „Divas 
balsis” (Jevgeņija Bogata scenārijs, Aleksan-
dra Beļinska režija, Aleksandra Kolkera mūzi-
ka). Kaut arī mākslas filma uzņemta tik sen 

– 1981. gadā, tā mūs patiesi aizrāva, sākot 
ar pirmajiem kadriem. Noklausoties dziļi aiz-
kustinošo klavierduetu filmas ievaddaļā, ra-
dās vēlēšanās komponistam pajautāt, vai 
mūsdienās šāds žanrs vairs ir aktuāls, savu-
kārt klausoties lirisko duetu ar vienīgā krie-
vu rakstnieka, Raiņa prēmijas laureāta Jevge-
ņija Jevtušenko (1932-2017) vārdiem, Māris 
Lasmanis, it kā mazliet izbrīnīts, skumji se-
cināja: „Tas bija cits laikmets...” Vai patiesi 
cits? Jā, jo telpa ap mums ir kardināli mainī-
jusies. Šie jautājumi, kam sarunas gaitā, pro-
tams, sekoja citi, iedvesmoja intervijai.

Lāsma Gaitniece (L.G.): Lasmaņa kungs, 
zinu, ka pirmkārt jūs esat pianists, tātad 
ar klaviermūziku uz „tu”. Vai savā daiļra-
dē bieži pievēršaties sacerēšanai klavie-
rēm?

Māris Lasmanis (M.L.): Jā. Sākumā bija ti-
kai klaviermūzika, pēc tam tapa arī dzies-
mas. Kamēr nebiju mācījies instrumentu mā-
cību un instrumentāciju, pazinu vien klavie-
res – gan notīs, gan muzicējot. Komponista 
mācekļa gados arī lielāki darbi, tai skaitā or-
ķestrim, vispirms tapa klavierversijā. Šobrīd 
varu rakstīt uzreiz instrumentiem, un gadās, 
ka klavīru veidoju jau pēc tam, cerībā uz pla-
šāku mūzikas pieejamību lietotājam – klavie-

Māris Lasmanis. Kadrs no video < https://www.youtube.com/watch?v=IWi3ocEDb4I>
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res spēlē biežāk. Taču ir vēl viena iespēja: lai 
panāktu plašāku, kuplāku, orķestrālāku ska-
nējumu, eju burtisko, tiešo ceļu – mūzikai, 
ko uz klavierēm spēj nospēlēt divas rokas, 
pievienoju vēl divas, un tā veidojas tas, ko 
mēs redzējām filmas „Divas balsis” pirmajos 
kadros – klavieru duets. Tas bija aizkustinošs, 
mūsdienu vērtējumā mazliet „pareizs” kla-
siskās mūzikas lasījums, kur katra nots iekrīt 
precīzi tai paredzētajā vietā. Līdzīgi kā filmas 
sižets, arī mūzikas temps šķiet nedaudz sa-
lēnināts – mūsdienu izpratnē pat nepieklā-
jīgi stiepts.

L.G.: Kā ir ar jūsu paša komponēto mū-
ziku un tās interpretācijām, runājot tieši 
par klavierduetiem?

M.L.: Esmu autors, kuram iedvesmas avots 
nav Kultūrkapitāla fonda finanšu piešķī-
rums, kas, protams, pati par sevi ir lieliska 
lieta. Man patīk rīkoties spontāni, kad „rak-
stās”. Gaidīt, vai piešķirs finansējumu, šķiet 
pat amorāli. Patiesību sakot, nesaprotu, kā-
dēļ netiek praktizēts Kultūras ministrijas ie-
pirkums par sacerētiem skaņdarbiem. Kādēļ 
tiek pirkts „kaķis maisā”, nevis interesants, 
iedvesmots, profesionāli paveikts darbs?

Dueti man radās kā klavierskaņdarbu pa-
plašinājums. Konkrēti „Čarlstons” ir agrī-
nā jaunībā sacerēts skaņdarbs, kas ir spē-
lēts gan kopā ar kameransambli, gan ar sko-
las orķestri, līdz radās vēlēšanās to uzpiani-
zēt tik lieliskiem māksliniekiem kā Antra un 
Normunds Vīksnes. Nākamie divi skaņdarbi 

„Contemplatio/Lectio divina” un „Uz priek-
šu, tik uz priekšu vien” tika sacerēti tieši kla-
vierduetam „AnNo”, kam atšifrējums ir no 
vārdiem „Antra” un „Normunds”. Sava nozī-
me neapšaubāmi ir tam, ka ar māksliniekiem 
esmu pazīstams, tā sakot, no bērna kājas – 
ar Antru jau no Jāzepa Mediņa bērnu mūzi-
kas skolas mācību laika.

L.G.: Vai klausītājiem būs cerība sagaidīt 
jaunus jūsu radītus klavierduetus?

M.L.: Domāju – jā. Esmu nosūtījis māksli-
niekiem jaunu skaņdarbu „In modo classi-
co”. Man ir tuvs šāds klavieru orķestris, un 
priecājos, ka klavierduets ir atvērts manai 
mūzikai. Ir pat vilinājums rīkoties kā Frederi-
kam Šopēnam, kurš savu daiļradi ierobežoja 
ar klaviermūziku, orķestrācijai saņemdamies 
vien klavierkoncertam. 

L.G.: Kur jūs, komponista kungs, konsta-
tējat šo līdzību?

M.L.: Šopēns ir klavieru Dievs. Tāpat kā Fe-
rencs Lists. Iedvesmojoties no abiem ģēni-
jiem, jau agrā jaunībā es jutos galēji iemī-
lējies klavierēs. No orķestrēšanas neko ne-
sapratu līdz pat 20 gadu vecumam: ne tad, 
kad Latvijas Radio bija jāaranžē savas kom-
ponētās estrādes dziesmas (ar pateicību at-
ceros Alni Zaķi un Gunāru Rozenbergu, kuri 
veica šos darbus), ne arī tad, kad savi skaņ-
darbi bija jāpārliek salonansamblim „Inter-
meco”. Pēdējā gadījumā rezultāts bija tāds, 
ka ansambļa mūziķi – tajā brīdī pieredzes 
bagātāki cilvēki par mani, jau simfoniskā or-
ķestra mākslinieki, meklēja kādu, kurš manu 
klaviermūziku spētu paplašināt – gan Latvi-
jā, gan Igaunijā. Tieši šis iemesls bija sākums 
manām ilgu gadu mācībām Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā pie profesora 
Kalsona – gan instrumentācijā, gan vēlāk – 
speciālajā kompozīcijā. 

 L.G.: Savā daiļradē jūs aptverat plašu mu-
zikālās izteiksmes līdzekļu loku – no estrā-
des mūzikas līdz klasiskajiem opusiem to 
akadēmiskajā izpratnē.

M.L.: Jā, patiesi. Jaunībā mans pirmais pub-
liskais izgājiens bija „Dziesmu tirdziņš Lat-
vijas Radio”, kur mūzikas komisija iepirka 
dziesmas izpildīšanai radio orķestra solis-
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tiem. Sākumā veicās: manas melodijas tika 
atskaņotas radioklausītājiem. Pēc tam nokļu-
vu nemīlēto sarakstā un atcerējos sava drau-
ga (viņš gan par maniem sacerējumiem labi 
zināja), tagad LMA profesora Alda Liepiņa, 
sacīto, ka „turu sveci zem pūra” un nevie-
nam savas kompozīcijas nerādu. Tik traki jau 
nebija, jo kolēģi ansamblī „Intermeco” bija 
piefiksējuši manas kompozīcijas un labprāt 
tās atskaņoja, bet ar cunftes brāļiem gan 
nebiju kontaktējies. Kad estrādes periods 
bija sagājis šķībi, aizgāju pie profesora Pau-
la Dambja, un nekavējoties sākās mans kla-
siskais periods. Dzīves tālākā gaita parādīja, 
ka nevaru dzīvot ne bez viena, ne otra. Man 
būtiskais ir radīt mūziku, kas sniedz plašas 
interpretācijas, tulkojuma iespējas izpildītā-
jiem. „Čarlstona” dažādās aplikācijas tam ir 
spilgts piemērs.

L.G.: Kāda, Lasmaņa kungs, nozīme ir vie-
tai, kur mēs pašlaik atrodamies – Dubultu 
Rakstnieku nama 7. istabai? 

M.L.: Dižā padomju zeme mani gatavo-
ja apstākļiem, kādos inteliģence dzīvoja to-
laik. Savu diplomdarbu – Kompozīcijas no-
daļas absolvēšanas skaņdarbu „Pa senām ta-
kām” – sacerēju Jūrmalas Komponistu namā 
Mellužos. Komponistu nama vairs nav, taču 
ir Rakstnieku nams, kurā var uzturēties arī 
citu radošo profesiju pārstāvji. Šo izdevību 
ar prieku izmantoju, jo man vienmēr literātu 
vide bijusi tuva. Iepriekšējā manas reziden-
ces laikā Dubultos tapa kopdarbs ar dzejnie-
ci Sandru Sabīni Jaundalderi – kora dziesmu 
triptihs „Sarunas ar jūru” un cikls ar dzejnie-
ka Klāva Elsberga vārdiem. Viņa dzeju ne-
pārprotami ietekmējusi uzturēšanās Dubul-
tos, jūras tuvums. 

Jaunas iepazīšanās ar dzejniekiem bagāti-
na gan radoši, gan personiski, arī rosina jau-
niem darbiem.

L.G.: Vai drīkstu jautāt, vai šobrīd jūtaties 
tuvāk izklaides vai nopietnajam žanram?

M.L.: Man ne sevišķi patīk apzīmējums „iz-
klaides žanrs”. Uzskatu, ka vairāk darbojos 
kultūras, ne izklaides žanrā. Mūzikai ir jā-
harmonizē cilvēka dvēsele. Par ikvienu no 
mums liecina izdarītās izvēles. No raidstaci-
jām esmu iecienījis „Radio Klasika” un „Ra-
dio Marija”. Varu izklaidēt, bet savā iekšējā 
būtībā jūtos tuvāks nopietnajam žanram. Ja 

jautātu, kurš ir mans iecienītākais dzejnieks, 
šodien atbilde būtu – Fricis Bārda. Literāts, 
kura svars nemainās atkarībā no sabiedriska-
jām iekārtām un konjunktūras vējiem. 

L.G.: Nupat pieminējāt Frici Bārdu. Jau 
gadsimts pagājis, kopš viņa mūsu vidū 
nav. Tagad jautāšu par laikabiedriem. 
Kura mūsdienu dzejnieka daiļrade jūs uz-
runā?

M.L.: Man viņi divi – darbabiedrs un skolas-
biedrs. Pēters Brūveris un Normunds Beļskis. 
Ar abiem esmu bijis ciešā sasaistē, ar abiem 
kungiem esmu piedzīvojis kopīgus autor-
koncertus – Valmierā un Rīgā; ar abu dzeju 
esmu radījis lielas formas skaņdarbus, kas ir 
iestudēti un atskaņoti – un ne vienreiz vien. 
Šis ir mūsu paaudzes laiks – laiks kāpt latvju 
mākslas Olimpā!

L.G.: Pateicos par sarunu!

VIZĪTKARTE:

Māris Lasmanis (1961) ir
•	 komponists, pianists, starptautiskā 

Doma skolas konkursa obligātā 
skaņdarba „Ave Maria” autors;

•	 bērnu operas „Iedomīgais sienāzis” un 
bērnu baleta „Sniegbaltīte un septiņi 
rūķīši” mūzikas autors;

•	 klavierkoncerta un vokālās un 
instrumentālās kamermūzikas autors;

•	 vokāli instrumentālu kantāšu ar Ojāra 
Vācieša, Pētera Brūvera un Normunda 
Beļska vārdiem autors;

•	 vairāku dziesmu grāmatu bērniem un 
mūzikas albumu autors;

•	 estrādes dziesmu („Dzimšanas diena”, 
„Laimīte” u.c.) autors;

•	 Latvijas Komponistu sabiedrības biedrs 
(no 2002. gada).

•	 Plašāka informācija mājaslapā:  
<www.marislasmanis.lv>

Intervijas autore, JG redakcijas kolēģijas locekle 
Lāsma Gaitniece sirsnīgi pateicas Latvijas 
Rakstnieku savienībai un Jūrmalas pilsētas 
Domei par sniegto iespēju radoši strādāt Dubultu 
Rakstnieku namā.



37

TEĀTRIS
Aija Moellere

NO IDEJAS 
LĪDZ IZRĀDEI

Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde 
Sprīdītis?
2018. gadā Sanfrancisko Jaunais teātris ie-
studēja daudziem labi zināmo Annas Briga-
deres lugu Sprīdītis, kas Māras Lewis režijā 
pietuvināja personāžus mūsdienām, un tā-
dējādi pieliekot izrādes nosaukumam galā 
jautājuma zīmi: Sprīdītis? Skatītāji izrādes 
laikā un vēl ilgi pēc tās varēja padomāt, pie-
mēram, kāds Sprīdītis ir šodien? Vai ļaunā 
pamāte tiešām ir ļauna, vai tikai pārguru-
si un „stresaina” no daudzajiem mūsdienu 
sievietes pienākumiem? Vai tie ir vēji, ar ko 
Sprīdītis spēkojas, vai tās ir personīgās vājī-
bas un atkarības? Kāpēc gan princesei būtu 
jāgrib iet pie Sprīdīša par sievu? Visbeidzot: 
vai mājas ir četras sienas, kur esam uzauguši, 
vai tā ir kultūrvide, kas mums kā latviešiem 
ieaudzināta un pieņemama? Jo tālāk Sprīdī-

tis devās pasaulē, jo vairāk dzirdēja izteicie-
nus citā valodā. Vai – varbūt manas mājas ir 
tur, kur ir manas domas?

Sanfrancisko Jaunais teātris, vietējo entuzi-
astu mudināts, tika dibināts 2010. gadā kā 
Sanfrancisko Teātra darbnīca, uzsverot tieši 
darbnīcas koncepciju un toreiz nepretendē-
jot uz pilnasinīga teātra statusu. Nav vien-
kārši dibināt jaunu teātra grupu vietā, kurai 
šķietami piemīt īpaša aura vai magnētisms, 
jo kā lai savādāk izskaidro, ka kopš 19. gs. 
beigu Zelta drudža laikiem Sanfrancisko līča 
apkaime lolo bagātu latviešu teātru vēsturi 
un noteic toni zināmam mākslinieciskā līme-
ņa standartam un pietātei. Sallija Filica bija 
atvedusi no Latvijas savas draudzenes Leldes 
Stumbres lugu Plīvurītis ar punktiņiem, un tā 
kļuva par Darbnīcas pirmo izrādi, ko publika 
varēja noskatīties 2011. gadā. Māra Lewis, 
kas uzaugusi vidē, kur teātris bija ikdiena, 
uzņēmās vadību un režiju. Pēc tam sekoja O. 
Bagaturijas Karalis Līrs nabagmājā (2013), R. 
Blaumaņa No saldenās pudeles (2015) un Ē. 
Kestnera Emīls un Berlīnes zēni (2017) iestu-
dējumi.

Sprīdītis (Andrejs Gulbis) dancina Lutausi (Indris Klīmanis).
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2018. gadā grupa pārtapa par Sanfrancisko 
Jauno teātri, signalizējot par brieduma pa-
kāpi un uzkrāto pieredzi. Nosaukuma mai-
ņai līdzi nāca pašiem savs zīmols, ko ieski-
cēja Teodors Grava, un viņa taisno, dizainis-
ko līniju māksliniece Linda Treija padarīja par 
dinamisku un ar brīvu roku zīmētu, kas vai-
rāk atbilda idejai par mūžīgo kustību, ritēju-
mu uz priekšu.

Māra sevi raksturo kā demokrātisku režiso-
ri, viņai pat esot pārmests, ka esot pārāk de-
mokrātiska. Viņa novērtē, ja aktieri piedalās 
radošajā procesā: jo vairāk un jo trakākas 
idejas, jo labāk, bet tiesības piekrist vai ne-
piekrist viņa vienmēr patur, lai viss organiski 
iekļautos izrādē. „Mans princips ir gribēšana. 
Ja ir gribēšana, tad mēģinu dabūt laukā va-
rēšanu. Nekad nemēģinu cilvēkus pierunāt, 
ja nav dzirksteles acīs un liesmiņas sirdī – ne-
kas nesanāks. Otrs princips – nekad nelieku 

aktierim darīt to, ko pati nebūtu gatava darīt 
uz skatuves,” saka Māra.

Kad XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju 
svētku ASV Rīcības komiteja saskārās ar no-
pietnām grūtībām dabūt iebraukšanas vīzas 
Nacionālā teātra aktieriem, Iveta Grava ko-
mitejas vārdā griezās pie vienīgā aktīvā lat-
viešu teātra ASV – toreiz vēl Sanfrancisko 
Teātra darbnīcas – un aicināja viņus atvest 
„Emīlu un Berlīnes zēnus” uz Baltimoru. Jau 
no paša sākuma starp Ivetu un Māru, divām 
izdarīgām un enerģiskām sievietēm, izveido-
jās laba lietišķa sadarbība un draudzība. Ive-
tu aizrāva Māras degsme, un pašas Māras 
liesmiņa sirdī un dzirkstele acīs pielipa Ive-
tai, kas sāka palīdzēt Darbnīcai no tālienes 
kā projektu vadītāja.

Pēc svētkiem 2017. gada vasarā Māra ar 
savu senu draudzeni Latvijā Ingvildu Straut-
mani apciemoja Ivetu viņas vasaras reziden-

                     Lindas Treijas kostīmu skices: „Māra un Linda pārsprieda katru tēlu un vienojās, 
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cē Berģos. Iesākās sarunas par nākamo izrā-
di (un, starp citu, Māra to dēvētu fizioloģis-
kos terminos par ieņemšanu). Ingvilda kār-
tējo reizi ieminējās par Brigaderes Sprīdīti, 
ko viņa ik pa laikam tika ieteikusi Mārai jau 
kopš 2014. gada un kas sakņojas kādā senā-
kā sarunā par problēmu, ka Amerikas jaunās 
un jaunākās latviešu paaudzes latviešu valo-
da ir ļoti vāja vai nav vispār. Ingvildas inter-
pretācijā Brigaderes Sprīdītis latviski runā ti-
kai mājās, bet visur citur pasaulē viņš var ru-
nāt jebkā. Lai tik viņu saprot… „Un tad viņš 
atgriežas mājās – savā valodā. Mājas ir va-
loda. Tā bija mana formula,” atklāj Ingvilda. 
Vai tāpēc, ka Latvijas simtgades gads bija uz 
sliekšņa, un stāsts par laimīgo zemi, kas dau-
dziem latviešiem ir Latvija un viss latviskais, 
spēcīgi rezonēja, vai tā dēļ, ka trijotne kopīgi 
ražoja vienu ideju pēc otras, Māra piekāpās 
par labu Sprīdītim. Jau toreiz tika izlemts, ka 
šis Sprīdītis dzīvos 21. gadsimta sākumā.

Izrādes koncepcija riņķo ap cilvēkam vien-
mēr aktuālo pasaules izzināšanu, jaunas 
pieredzes iegūšanu, mājas sajūtas meklēju-
miem un dziļāku izpratni par vērtībām. Bri-
gaderes luga tika projicēta caur mūsdienu 
pasaules redzējuma prizmu, un izrāde tika 
galvenokārt veidota pieaugušajiem, ko var 
skatīties arī bērni.

Ko vēl mūsdienīgai izrādei vajag? Tai jābūt 
viegli pārvietojamai, līdz ar to koka un au-
dekla dekorāciju vietā izmantos vizuālās teh-
noloģijas. Izrādi jāatdzīvina ar mūziku, kas 
nāk no viena avota.

Aktieru ansamblis bija jau gatavībā Sanfran-
cisko ar vienu aktieri, kam pašreizējā dzīves-
vieta ir pagadījusies Parīze. No kopīgo pazi-
ņu vidus tika identificēti citi potenciālie pro-
jekta dalībnieki, kam ir īpašas dotības vai ta-
lants noteiktā jomā. Izrādās, globālā ciema-
ta laikmetā viņi gan dzīvo dažādās valstīs vai 

ka tie ir mūsdienu cilvēki ar savām rūpēm un problēmām, un attiecīgi veidojās tērpu skices . . .”
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pavalstīs, bet tas pat likās pievilcīgi: latvieši, 
kas ir „izmētājušies” pasaulē, radīs savstar-
pēju dzīvo saiti caur izrādi. Noteikti, ka gluži 
unikāli tas nav, bet tikai kārtējo reizi pierāda, 
ka radošumam nav robežu, un šādi cilvēki 
meklē un atrod viens otru neatkarīgi no at-
tālumiem.

Kā viena no sākotnējām idejām, kas arī tika 
realizēta, bija piesaistīt „Iļģus”. Viņi likās pie-
vilcīgi ar to, ka ne vienu vien senu dziesmu 
ir spējuši pārvērst par mūsdienu grāvēju. Sā-
kotnējā iecere radīt pilnīgi oriģinālu mūziku 
bija jāatmet, taču kā liels ieguvums bija vie-
nīgais speciāli šai izrādei radītais „Iļģu” ģi-
tārista Egona Kronberga skaņdarbs, dzies-
ma „Zilā puķe” ar Aspazi-
jas dzeju, ko iedziedāja Gatis 
Gaujenieks. Egons aranžēja 
vairākus instrumentālos vari-
antus: „Zaļo puķi”, „Dzelteno 
puķi”, „Violeto puķi” un „Sar-
kano puķi”. Melodija izska-
nēja ikreiz, kad Sprīdītis de-
vās ceļā, un starp cēlieniem, 
un dziesma tika atskaņota 
pirms un pēc izrādes. Ierak-
stiem Gatis Gaujenieks spēlēja 
basa ģitāru un ģīgu visās „Pu-
ķēs”. „Iļģu” bundzinieks Vil-
nis Strods spēlēja bungas „Zi-
lājā puķē”, un Edgars Kārklis iespēlēja akor-
deonu un stabules visās „Puķēs”. Egons ie-
spēlēja kokles, ģitāras, mandolīnas, tausti-
ņus un papildus bungas citās „Puķēs”. Pā-
rējo muzikālo vidi aizpildīja jau gatava „Iļģu” 
mūzika, Gata Gaujenieka aranžējumā, pieslī-
pēta attiecīgajai ainai.

Vizuālo ietērpu izrādei – kostīmu skices un 
dekorācijas – radīja Linda Treija. Lai gan Lin-
da ir studējusi glezniecību, viņa jau labu lai-
ku veido dekorācijas. Viss iesācies tāpēc, ka 
latviešu sabiedrībai šeit Amerikā tas bija va-
jadzīgs. Viņa pie Sprīdīša strādāja otro rei-
zi (pirmā bija Andras Berkoldes viena vaka-
ra izrāde Garezerā 2006. gadā Three Rivers 
skolā) un, kā viņa atzina, šis Sprīdītis? esot 
intīmāks, filozofiskāks, ironiskāks un ar at-
saucēm par mūsdienām. Lindas radošais ta-
lants dabiski un nepiespiesti izpaužas sceno-
grāfijas un kostīmu mākslinieces jomās. Lin-
da pieiet katram darbam sistemātiski, un kā 
„nespeciālistei”, viņai ir svaigs un nepieradi-
nāts skatījums.

Lai radītu tērpus un dekorācijas Sprīdītim?, 
Linda balstījās mūsdienīgajā eklektikā, ko 
rada internets, popkultūra un šodienas pa-
saules dzīves temps. Dekorācijām sākotnēji 
bija izstrādāti trīs varianti: viens bija tāds a 
la Niklāva Strunkes ilustrāciju stils, otrs bija 
iedvesmojies no „Iļģu” disku vākiem un tre-
šais bija galīgi ārpus visa – darbības norises 
vietas ņemtas Latvijā un ASV. Māra redzēja 
savu izrādes ideju vislabāk parādāmies tieši 
šajā trešajā variantā. Izrādes mērķauditorija 
ir Amerikas latvieši, un tiem visas iedzīvinā-
tās vietas dekorācijās bija pazīstamas. Dzī-
vojot Teksasā, Linda iepazina Marfas ugu-
ņu (Marfa Lights) dabas fenomenu, kas kaut 
kur atgādinājis maldugunis lugā. Pēc Marfas 

parādījās vēja turbīnas tuks-
nesī, Sekvoju mežs Kalifornijā, 
treileru parkā – Sīkstuļa māji-
ņa, Ņujorkas Centrālais parks 
un Donalda Trampa dzīvoklis. 
Sprīdīša mājas gan Linda iztē-
lojās kā riktīgas latviešu lauku 
mājas, kaut gan jāpiebilst, ka 
interjerā bija redzams vecais 
VEF radioaparāts un plika spul-
dzīte pie griestiem. Visas ainas 
savienoja dažādi ceļi, kas arī 
beigu beigās noveda Sprīdīti 
atpakaļ mājās. 

Caur e-pastiem un sarunām Māra un Linda 
pārsprieda katru tēlu, un vienojās, ka tie ir 
mūsdienu cilvēki ar savām rūpēm un problē-
mām, un attiecīgi veidojās tērpu skices: linu 
krekli un džinsi Sprīdītim un bērniem, ves-
te ar fliteriem un laka kurpes Sīkstulim, klie-
dzoši un pārspīlēti ietērpi Princesei un Ķēni-
ņam. Raganai nedabiskā krāsā krāsoti mati, 
minikleita un dārga zīmola somiņa iekārta 
elkonī. Vēja māte vēl joprojām ģērbjas hipi-
ju stilā, bet, vienu acu skatienu uzmetot, var 
nojaust, ka Meža māte atbalsta zaļo dzīves-
stilu un pa brikšņiem bradā gumijniekos. Ne-
labais parādās treniņbiksēs un bezpiedurkņu 
apakškreklā (zinām tos tipus!) 

Pēc Lindas zīmējumiem, tērpu darināšana 
tika uzticēta Sallijai Filicai, kas ir meistaro-
jusi tērpus iepriekšējām Sanfrancisko Jau-
nā teātra izrādēm. Izrādē ir 35 dažādi tēr-
pi, un katram Sallija pielika savu roku: citam 
vairāk, pilnīgi sākot no nulles, citam mazāk, 
kaut vai saktiņu piespraužot vai bikšu ga-
lus nogriežot. Pieticīgais kostīmu budžets, 
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šķiet, vēl vairāk izaicināja Salliju, kas bezga-
līgi priecājās, kad no aizkariem iznāca skaisti 
skatuves tērpi.

Par Sprīdīša titullomas atveidotāju tika izvē-
lēts pieredzējušais Andrejs Gulbis, tā norā-
dot, ka vecumam nav nozīmes, ja vien ir tā 
zilā ilgu puķe, kas neliek mieru un liek meklēt 
laimi. Pārējie aktieri – cits ar lielāku, cits ma-
zāku skatuves mākslas stāžu, bet visi aizrau-
tīgi – iedvesa dzīvību un garu lugas personā-
žos: Gundega Ozola (Lienīte, Zeltīte), Biruta 
Magone (Pamāte, Galma dāma), Sallija Filica 
(Jauniete, Malduguns, Austrītis, Pazudušais 
bērns, Saucējs, Ragana), Gints Danne (Pamā-
te, Sīkstulis, Miesassargs, Nelabais), Indris 
Klīmanis (Jaunietis, Malduguns, Dienvidītis, 
Lutausis, Saucējs, Miesassargs), Džoanna Pā-
vuliņa (Jauniete, Malduguns, Ziemelis, Pa-
zudušais bērns, Saucējs, Ragana), Māra Vil-
de (Jauniete, Malduguns, Rietenis, Pazudu-
šais bērns, Galma dāma), Anita Green  band 
(Vecmāmiņa, Galma dāma), Astrīda Lācītis 
(Vecmāmiņa, Vēja māte, Meža māte, Galma 
dāma), Ilze Pleiša-Musaev (Pazudušais bērns, 
Galma dāma, Mirusī māmiņa) un Mārtiņš 
Zinbergs (Vecais vīriņš, Ķēniņš).

Jautāju Gundegai Ozolai, kura spēlē divas 
svarīgas lomas – Lienīti un princesi Zeltīti – 
vai bija viegli vienas izrādes laikā iejusties 
divos atšķirīgos tēlos. Gundega saka, ka vi-
ņasprāt katrā no mums mīt gan Lienīte, gan 
princese: „Jautājums tikai, kurai mēs ļauja-
mies izvērsties. Lienīte man tuvāka, bet Prin-
cesi interesantāk spēlēt. Pie kam, spēlējot 
Princesi, iemācījos bļaut. Nekad dzīvē nees-
mu ne uz vienu bļāvusi, bet mēģinājumos iz-
bļaustījos ne pa jokam. Tāda kā izbļaustīša-
nās terapija sanāca,” nosmej Gundega. 

No titullomas aktiera Andreja Gulbja uzzinā-
ju, ka Sprīdīša tēls tika veidots gan caur im-
provizāciju, gan sekojot loģikai. Piedāvāju iz-
lasīt mūsu sarunu:

A.M.: Jūs esat spēlējis daudz dažādās lo-
mās. Kā tikāt galā ar Sprīdīti?

A.G.: Es zināju Māras koncepciju, un 
Māra deva man brīvu roku veidot manu 
raksturu. Ne jau ka es būtu anarhists! Ar 
zināmām robežām Māra man deva brīvī-
bu mēģinājumu laikā. Ja man kāda ide-
ja iešāvās prātā, es to izmantoju. Man ir 

formāla teātra izglītība, esmu absolvējis 
augstskolu teātra mākslā. [Andrejs stu-
dēja Sanfrancisko Štata universitātes Te-
ātra fakultātē. A.M.] Pēc tās es vairākus 
gadus darbojos improvizācijas teātrī, un 
man bija tas gods strādāt uz vienas ska-
tuves ar Robinu Viljamsu, pirms viņš kļu-
va slavens. Man šis improvizācijas treniņš 
daudz palīdzēja. Un tad atsijājās, ko es 
varu un ko es nevaru, ko paturēt un ko 
nepaturēt. Man ar Māru bija laba saska-
ņa zinot, kas ir izrādes mērķis, un es pil-
nīgi piekritu viņas ieskatiem. Un tas man 
deva brīvību radīt šo lomu. Tas bija ļoti 
patīkami, jo nebija daudz, ko viņa tei-
ca, ka neder. Piemēram, ainā, kur Ķēniņš 
man jautā: „Cik Tu man prasīsi?” Un es: 
„Cik tu man dosi?” Utt. utt. Un tad vaja-
dzēja datoru lietot. [Andrejs improvizēja 
un žestikulēja, ka lieto rēķināmo mašīnu, 
lai saskaitītu, cik aizies nodokļos, cik pa-
šam paliks. A.M.] Tas nāca no zila gaisa!

Tā lieta ir, ka, ja kārtīgi iemācās lomu, tad 
nevar kļūdīties. Tā ir zināma zinātniska 
pieeja: es katru vārdu zinu, un tur ir zi-
nāma loģika. Ja kaut kas „izšaujas” no lo-
ģikas, tad vairs tie punktiņi nesaiet kopā. 
Tas ir, kāpēc man patīk spēlēt teātri. Lo-
mas iemācīties. Teksts man dod daudz ko. 
Teksts man pasaka, ko es varu un ko es 
nevaru. Piemēram, mēģinājumos es Mar-
lonu Brando kā krusttēvu imitēju, un es 
gribēju ar saulesbrillēm spēlēt. Un Māra 
teica, ka, vai nu man tās saulesbrilles ir, 
vai nu nav visa cēliena laikā, jo balsi var 
izmainīt un atpakaļ apmainīt, toties sau-
lesbrilles nevar uzrasties un pazust bez ie-
mesla. Bet kad es to mafiozo akcentu uz-
ņēmu, tad es atkal zināju, ka varēju uz tās 
Sprīdīša balss tikt, iejusties un atkal iziet 
no tās lietas ārā. Tur tā loģika ir. Labs ak-
tieris skatās, ko teksts dod – tas ir 90%. 
Jo ja to iemācās un zina, kur ir tās apakšē-
jās domas, tad tas darbs ir. Man liekas, ka 
vai nu tas ir talants vai nav talants – ak-
tīva saprašana, ko tu drīksti un ko tu ne-
drīksti. Un ko nevar. Teksts pateiks. 

A.M.: Manuprāt teksts bija pietiekami 
elastīgs, lai varētu radīt savu interpretā-
ciju. 

A.G.: Tieši tā. Tā ir teātra būtība. Daudz-
reiz ir dzirdēts, ka lugas autors ir domājis 
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vienu, un viņš var griezties savā kapā, kas 
notiekas. Bet ja loģika ir, tad tas ir kāpēc 
teātris pastāv. Tā ir starpība starp teātri 
un romānu, literatūru. Te ir brīvība kaut 
ko pārspīlēt vai ielikt jaunu domu, citu 
domu. 

Man pašam nav mašīnas, un Māra mani 
vienmēr pa ceļam paņēma braucot uz 
mēģinājumiem. Pa 20 minūtēm, kamēr 
braucām, varējām pamēģināt šo to, izru-
nāties divatā. Izstāstīju, ko es domāju da-
rīt tā vai tā, ko es jaunu iedomājos. Jocī-
ga lieta: kaut man teksts ir galvā, es katru 
dienu to lasu, un kāda jauna nianse pa-
rādās. Teātris ir dzīva, radoša māksla. Pat 
profesionālie aktieri Brodvejā, kas spēlē 
vienu un to pašu izrādi simtiem reižu, var 
atrast kaut ko jaunu; ja tā ir maza niansī-
te, tā padara to svaigu katru reizi. 

A.M.: Varbūt ievērojāt, es liku Sanfran-
cisko Jaunā teātra Feisbuka lapā citātus 
no lugas. Es paņēmu vienu teikumu, iz-
rāvu pilnīgi ārpus konteksta un varēju uz 
to paskatīties pavisam svaigi. Piemēram, 
„es iešu un iešu” – ko tas nozīmē šinīs die-
nās?

A.G.: Es jau Mārai teicu, nezinu, vai tie-
sa: atslēga šajā lugā, ko es pats redzēju 
un iedomājos, ka tas bija Brigaderes vēs-
tījums latviešu tautai: „Mācies izturēt un 
klusu ciest”. Vells parāvis, padomāju: tas 
ir labs padoms jebkurai tautai. Nu kas ir 
latviešu tauta? Mēs esam izturējuši un 
klusu cietuši, un mēs vēl esam. Manuprāt, 
tā bija tā īstā atslēga šajā lugā. Izturi un 
klusu ciet. Mācies. 

A.M.: Man skudriņas skrien!

A.G.: Ar Laimoni Siliņu, ar ko es 45 gadus 
esmu strādājis, man arī bija laba sadarbī-
ba, viņš man arī deva brīvību. Ja prasīju 
padomus, palīdzēja, teica: „Jā, tev ir pa-
reizi”. Nav pirmā reize [labai sadarbībai 
ar režisoru], bet man bija liels prieks, ka 
ar Māras vīziju es varēju pielikt sevi klāt, 
ielikt sevi šajā lugā. Savādāk, vai viens 
sešdesmit piecgadīgs aktieris var spēlēt 
vienu jaunu? Bet arī pēc dabas, un mani 
labākie draugi zina – un dažreiz tas man 
ir palīdzējis un kādreiz ir aizķēries – ka tā 
es esmu sevi raksturojis: sirdī esmu pa-
saules vecākais padsmitnieks.

Pirmizrāde notika Sanfrancisko 2018. gada 
30. septembrī, un teātrim bija arī iespēja vie-
soties Bostonā un Vašingtonā tā paša gada 
oktobra beigās. Kopumā šo izrādi redzēja 
vairāk nekā 300 skatītāju. Režisore un aktie-
ru grupa ir gandarīti, ka ir bijusi iespēja aiz-
braukt uz citiem latviešu centriem un aizvest 
ne tikai izrādi, bet arī izkārtot pavisam īslai-
cīgu, bet košu Lindas Treijas tērpu skiču un 
dekorāciju metu izstādi. Maizes darbi un ie-
vērojamie ceļa un uzturēšanās izdevumi 13 
māksliniekiem diemžēl pagaidām attur no 
turnejas turpinājuma.

Izrādes Sprīdītis? radošā grupa sadarbojās 
un iedvesmojās viens no otra, un visi kopā 
no Annas Brigaderes. Kaut kas sākas ar ide-
ju, sarunām, e-pastiem, skicēm, zīmējumiem, 
melodiju utt., kamēr viss izveidojas vienā ve-
selumā, pa ceļam palauzot stereotipus un 
pieejot lietām no neierastās puses. Teātra un 
izrādes sponsori – Latviešu Fonds, Artura Jul-
las fonds, ALA Kultūras fonds, PBLA Kultūras 
fonds, ALA Simtgades fonds – un individu-
ālie ziedotāji sniedza ievērojamu materiālo 
un arī morālo atbalstu.

Sanfrancisko Jaunais teātris darbojas laikā, 
kad teātra nozare ASV latviešu sabiedrībā 
ir gandrīz izdzisusi. No kādreizējiem diviem 
spēcīgajiem teātru centriem – Sanfrancis-
ko un Vašingtonā – vēl turas viens. Režiso-
re Māra Lewis atzīst, ka ne vienmēr ir vieg-
li: „Krīzes situācijās bieži sev jautāju, priekš 
kam tev to visu vajag – tērēt laiku, nervus, 
enerģiju, naudu vienas izrādes dēļ? Cieš mā-
jinieki, darbs, veselība. Psihologi saka, ka cil-
vēkam nepieciešams justies vajadzīgam. Var-
būt maldos, bet man šķiet, ka aktieriem ik 
pa laikam gribas spēlēt teātri un skatītājiem 
ik pa laikam gribas redzēt teātri. Sagādāt 
prieku gan vieniem, gan otriem – tas laikam 
ir mans uzdevums.”

Aija Moellere palīdz Sanfrancisko Jaunajam teātrim 
publicitātes lietās. Viņa arī veido teātra Feisbuka 
lapu, jo atzīst, ka mūsdienu informācijas apstrāde 
un uztvere diktē: „Es atstāju nospiedumus tīmeklī, 
tātad es esmu.”



Ieva Baklāne. Gaismas projektori (Light projectors). 2015.  
Akrils uz audekla. 61×61 cm 
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AKTUALITĀTES

2018. gada nogalē notikušajai čekas jeb 
PSRS Valsts drošības komitejas aģentu kar-
totēkas publiskošanai būs maz jēgas, ja mēs 
nesapratīsim svarīgāko un vērtīgāko – ko 
mēs no tā varam mācīties? To nesaprotot, 
mēs riskējam atkal nonākt līdzīgā murgu re-
žīmā, pazaudēt brīvību, pašcieņu, visu, kas 
mums svarīgs un svēts.

Mēs esam dzirdējuši čekas upuru, pašu zi-
ņotāju un čekas darbinieku liecības. Tās ne-
reti ir pretrunīgas, un kopainu grūti atrast. 
Daži no svarīgākajiem jautājumiem – vai bija 
iespējams izvairīties no čekas tvēriena? Vai 
PSRS sabrukums un Latvijas neatkarības at-
jaunošana bija likumsakarīgs rezultāts, ne-
jaušību virkne vai arī kāda lielāka plāna sa-
stāvdaļa? Un pats galvenais – vai PSRS man-
tojums ir pilnībā pazudis, jeb citiem vārdiem 

– vai nav pazīmes, ka sākas demokrātijas ero-
zija ne tikai Krievijā, bet arī Eiropas Savienī-
bā? Atbildes mēs atradīsim vienīgi tad, ja rū-
pīgi atcerēsimies tā laika notikumus. Viss sā-
kās un izšķīrās impērijas centrā – PSRS gal-
vaspilsētā Maskavā.

PSRS formāli sabruka 1991. gadā, bet izšķi-
roši procesi sākās 70., 80. gadu mijā. Ārēji 
par to nekas neliecināja. Pat ASV 20. gad-
simta ārpolitikas guru Henrijs Kisindžers reiz 
atzina, ka paredzējis PSRS sabrukumu, bet 
domājis, ka tas notiks krietnus desmit ga-
dus vēlāk. PSRS, protams, bija ideoloģiski un 
ekonomiski kropls veidojums, bet tā pamati 
bija cieši iebetonēti stingrā autokrātiskā, ge-
rontokrātiskā režīma birokrātijas betonā. Pat 
vairāk nekā mēs šodien iedomājamies. Dau-
dziem tas šķitīs pārsteidzoši, bet čekas ietek-
me un varenība tad bija vēl lielāka nekā Sta-
ļina totalitārisma laikos.

PSRS kopš 1964. gada valdīja kompartijas lī-
deris Leonīds Brežņevs, kurš vairījās no jelkā-
dām reformām, bet bija prasmīgs adminis-
trators un varas balansa virtuozs. Paradok-
sālā kārtā viņa vara nekad nebija tik liela kā 
pašreizējam Krievijas prezidentam Vladimi-
ram Putinam. Viņam bija jārēķinās ar parti-

jas augstākā orgāna Politbiroja locekļu vie-
dokļiem. Būtiskākie lēmumi tika pieņemti 
koleģiāli balsojot. Tas bija šaurs komparti-
jas elites loks, apmēram tikpat veci vīri, kuri 
bija apmierināti ar Brežņeva sistēmu, jo tā 
garantēja viņiem zināmu drošību un stabili-
tāti. Komunistiskās valsts visaugstākajā līme-
nī iespēja mierīgi nomirt savā gultā no vecu-
ma bija sasniegums. Viņi labi atcerējās Staļi-
na laikus, kad neviens nevarēji būt drošs par 
rītdienu. Īpaši politiskā elite. Beigās Brežņevs 
kļuva par šīs iekārtas ķīlnieku – vecie vīri ne-
ļāva viņam pamest posteni pat tad, kad viņš 
fiziski vairs nebija spējīgs strādāt. Brežņevs 
jau bija vecuma kaišu sagrauts cilvēks, bied-
ri apmēram tādi paši. Tas, protams, vēl vai-
rāk novājināja jau tā ideoloģiski sastindzinā-
to valsti un tās ekonomiku.

Raksturojot dzīves līmeni Padomju impēri-
jā, britu vēsturnieks Tonijs Džads (Tony Judt, 
1948-2010) rakstīja, ka „1979. gadā pircē-
jam Vašingtonas apgabalā būtu jāstrādā 
12,5 stundas, lai varētu iegādāties vispārējo 
„grozu” ar pamata pārtiku (desas, piens, olas, 
kartupeļi, tēja, alus un tā tālāk). Tāds pats 
grozs „maksātu” 21,4 darba stundas Lon-
donā, bet Maskavā 42,3 – par spīti augsta-
jai subsīdiju pakāpei”. Protams, jāatceras, ka 
Padomijas cilvēkiem šīm darba stundām vēl 
bija jāpieskaita stundas, kas tika pavadītas, 
meklējot šos produktus, stāvot rindās. Eko-
nomiski PSRS varēja raksturot kā tipisku pet-
rokrātiju – tā balstīja savu neefektīvo ekono-
miku, pārdodot naftu, gāzi un citus dabas 
resursus. Tas beigās to padarīja pilnībā at-
karīgu no šo resursu cenām pasaules tirgos. 
80. gados, kad naftas cena burtiski nogāzās, 
situācija kļuva pavisam kritiska.

Bet tas pats par sevi vēl nevarēja būt izšķi-
rošs iemesls, lai režīms sabruktu. Mūsdienās 
redzam, ka, piemēram, Ziemeļkoreja spēj ek-
sistēt vēl briesmīgākā ekonomiskajā situācijā.

Pašsabrukšanas procesi sākās tur, kur to va-
rēja gaidīt vismazāk. Toreizējais PSRS Valsts 
drošības komitejas vadītājs Jurijs Andropovs, 
pats to neapzinādamies, bija iekustinājis 
procesus, kas sagrāva PSRS nākošo desmit 
gadu laikā. Ironiski, jo Andropovs svēti ticēja 
komunistu režīmam, pamatoti tika uzskatīts 
par idejiskāku komunistu nekā pats Brežņevs. 
Viņš bija uzmanīgs, prasmīgs un mērķtiecīgs 
birokrāts. Piedevām teju vai paranoiski bai-
dījās no Rietumiem. Savas karjeras sākuma 

Otto Ozols

ČEKAS MAISU 
SVARĪGĀKĀ UN 
VĒRTĪGĀKĀ DAĻA



45

posmā viņš bija PSRS vēstnieks Ungārijā tie-
ši 1956. gada pretpadomju sacelšanās laikā. 
Liecinieki stāsta, ka viņš esot bijis šokēts, re-
dzot, kā ungāru dumpinieki kāra režīma dro-
šībnieku līķus pie laternu stabiem. Andro-
povs bija tieši tas, kurš uzstāja un panāca, ka 
Maskava dumpi apspieda ar nežēlīgu, brutā-
lu spēku. Sākotnēji Maskavā bija nolemts iz-
vest karaspēku un mēģināt rast kompromisu 
ar jaunajiem Ungārijas līderiem. 

1967. gadā Andropovs tiek iecelts par PSRS 
VDK vadītāju. BBC pētījumā norādīts, ka 
Brežņevs viņu iecēla šajā amatā tādēļ, ka 
viņš neesot piederējis nevienam no valdo-
šajiem grupējumiem, ticis uzskatīts par sa-
līdzinoši vāju figūru augstākajā nomenkla-
tūrā. Pēc bēdīgās pieredzes Staļina lielā te-
rora laikā un tam sekojošās galvenā čekista 
Lavrentija Berijas varas uzurpēšanas, vadošie 
komunisti centās turēt čeku stingrā partijas 
Politbiroja uzraudzībā.

Piedevām Brežņevs, būdams varas līdzsvara 
meistars, sadalīja atbildību par iekšējo drošī-
bu diviem savstarpēji konkurējošiem grupē-
jumiem. Paralēli VDK viņš ļāva izvērsties sa-
vam senajam līdzgaitniekam PSRS iekšlietu 
ministram Nikolajam Ščolokovam. Abu or-
ganizāciju – VDK un Iekšlietu ministrijas – va-
dītāji viens otru nevarēja ciest un centās pa-
darīt katrs savu drošības iestādi pēc iespē-
jas varenāku. Ja PSRS kaut kur pastāvēja sīva 
konkurence, tad starp abām šīm organizāci-
jām. Čekai bija kategoriski aizliegts vervēt zi-
ņotājus Iekšlietu ministrijā vai tai pakļautajā 
milicijā, bet tai savukārt bija kategoriski aiz-
liegts aizturēt čekistus. Abi nopietni uzlabo-
ja darba apstākļus savās organizācijās – atal-
gojumu un tehnisko bāzi. Pirms tam čekā in-
telektuālais līmenis nebija pārāk augsts, bet 
milicijā vispār strādāja tādi, kuri neko citu 
nemācēja. Abu organizāciju vadītāji kriet-
ni nopūlējās, lai situāciju kardināli mainītu. 
Viņi izmantoja arī modernās sabiedrisko at-
tiecību metodes – kino un TV parādījās ne-
skaitāmas filmas par varonīgajiem čekistiem 
un pašaizliedzīgajiem miličiem. Papildus 
Andropovs čekistiem bija nodrošinājis dažā-
das privilēģijas.

Andropovs pamatīgi izvērsa čekas ietekmes 
tīklu, pat plašāku nekā Staļina laikā. Tad re-
ģionos katrā rajonā bija viens čekists, bet 
Andropova laikā tajos tika izveidotas čekas 
nodaļas. Teju katrā lielākajā uzņēmumā, or-

ganizācijā, augstskolā, institūtā bija čekas 
pārstāvis. Īpašu uzmanību viņš pievērsa inte-
lektuālajai jaudai. Darbam čekā tika vervēti 
labākie studenti, dažādu jomu izcilnieki. Ar 
laiku čeka kļuva par elitāru, prestižu režīma 
iestādi – ietekmīgu un visvarenu. Andropovs 
stingri raudzījās, lai viņa organizācijā nebūtu 
korupcijas un citu pārkāpumu. Viņš panāca, 
ka faktiski neviens kaut cik atbildīgs ierēdnis 
netika iecelts amatā bez čekas sankcijas. Tie-
sa, tas radīja zināmu korupcijas slāni arī čekā, 
jo viņu lēmumi varēja ietekmēt cilvēka karje-
ru, un tas padarīja čekistus par „vajadzīgiem” 
cilvēkiem, ar kuriem jāprot uzturēt labas at-
tiecības. Tāpat čeka plaši izvērsa savu darbī-
bu arī ārzemēs.

Čeka bija kļuvusi par elitāru, slepenu, cieši 
noslēgtu brālību. Tomēr tās augstais intelek-
tuālais līmenis bija viens no PSRS sabruku-
ma priekšvēstnešiem. Čekisti ļoti labi zinā-
ja patieso situāciju PSRS, viņiem bija pieeja-
ma aizliegtā literatūra, viņi varēja salīdzināt 
savu dzīvi ar dzīves apstākļiem ārzemēs, tai 
skaitā „pūstošā” kapitālisma zemēs. Un če-
kisti labāk par visiem redzēja un saprata, ka 
patiesībā sapuvusi ir Padomju Savienība. In-
telekts neļāva aizmiglot skatu propagandas 
klišejām, viņi saprata, ka PSRS ir bezcerīgi iz-
kurtējusi sistēma. Daļa no čekistiem bija pa-
vadījuši ilgas stundas sarunās ar režīma kriti-
ķiem. Tas nevarēja palikt bez sekām. 

Viņi apzinājās, ka nepieciešamas nopietnas 
pārmaiņas un ka ar šīm pārmaiņām paši var 
padarīt savu dzīvi daudz drošāku un dau-
dzos gadījumos arī bagātāku. Čekistiem va-
rēja pārmest daudz ko, bet ne cietpaurību 
un dogmatismā sasaldētu fanātismu. Vis-
maz daļa no čekistiem nojauta, ka PSRS sa-
brukums ir nenovēršams, tāpat vismaz daļa 
no viņiem apzinājās, kādas iespējas tas pa-
vērtu, ja notvertu pareizo mirkli pie resursu 
pārdales. Un tāpat daļa no viņiem apzinājās 
briesmas, kas draudētu, ja viņi nelokāmi pa-
liktu bankrotējušas sistēmas drupās.

Andropova laikā Padomju sistēma vēl bija 
monolīta un čeka uzticami kalpoja kompar-
tijai, bet vēlāk – Gorbačova reformu laikā – 
čekistu rīcība nereti bija divdomīga. Vismaz 
daļa bija uzsākusi īpatnēju dubultspēli. Ie-
spējams, ka tas bija viens no iemesliem, kā-
dēļ neizdevās konservatīvo komunistu pučs 
1991. gada augustā. Čekisti vairs nerāvās 
akli pildīt režīma pavēles. Apvērsuma laikā 
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tam bija būtiska nozīme. Agrākie Staļina 
laika neizglītotie, brutālie, fanātiskie čekis-
ti, aci nemirkšķinot, būtu noslīcinājuši asins 
jūrā Borisa Jeļcina demokrātisko pretošanās 
kustību. Andropovs bija radījis organizāci-
ju, kurā intelekts un vēss politiskais aprēķins 
ņēma virsroku pār asinskāru fanātismu. Bet 
80. gadu sākumā līdz tam vēl bija tāls ceļš 
ejams.

Šobrīd Krievijā ir populāra sazvērestības teo-
rija, ka Andropovs ar Gorbačovu un čeku iz-
auklējuši kādu īpaši izsmalcinātu PSRS ilgter-
miņa demontāžas plānu. Šādai versijai to-
mēr nav droši ticamu pierādījumu.

Andropovs bija viens no reakcionārākajiem 
Padomju impērijas vadītājiem. Viņš radīja 
plaši izmantoto terminu „ietekmes aģents”, 
kas bija daudz plašāk interpretējams jē-
dziens nekā spiegs. Spiegošanu vismaz kaut 
kā vajadzēja pamatot un pierādīt, bet par 

„ietekmes aģentu” varēja apsūdzēt teju ikvie-
nu, kurš bija aizdomīgs vai neērts režīmam. 
Andropova laikā sāka praktizēt aktīvu disi-
dentu vajāšanu, režīmam nevēlamo slodzī-
šanu psihiatriskajās slimnīcās, izsūtīšanu uz 
ārzemēm. Tieši viņš panāca, ka no PSRS pa-
dzina Solžeņicinu, bet Saharovu izsūtīja iek-
šējā trimdā Padomju Savienībā. Andropovs, 
atšķirībā no saviem priekšgājējiem, neaizrā-
vās ar masu represijām, to Brežņevs un viņa 
politbirojs nevēlējās atkārtot. Tā vietā viņš iz-
mantoja, kā pats stāstīja, baļķu pludinātāju 
metodi, kuru bija jaunībā noskatījies dzim-
tajās vietās. Viņš teica, ja kaut kur izveido-
jies baļķu sastrēgums, tad jāatrod sastrēgu-
ma vieta un precīzi jāizķeksē tie daži baļķi, 
kas traucē plūdumam. Tieši tā arī darbojās 
čeka – ar savu visaptverošo tīklu ātri identi-
ficēja iespējamo problēmu personu loku un 
ar ķirurģisku precizitāti vienkārši neitralizē-
ja. Tā varētu būt atbilde uz jautājumu – vai 
čekai varēja pretoties, atteikties no sadarbī-
bas? Lielākajā daļā gadījumu tas nebija ie-
spējams – kontrole bija totāla, un izredzes 
nepamanīti darboties pret režīmu bija faktis-
ki neiespējamas. Labi izglītotie čekisti, rekru-
tēti no augstskolu izcilniekiem, bija augsti 
sava amata profesionāļi un vairumā gadīju-
mu atrada veidu, kā pielauzt cilvēkus kalpot 
viņiem. Protams, katrs gadījums bija indivi-
duāls – dažs tika salauzts ar šantāžas palī-
dzību, cits vienkārši dažādos veidos uzpirkts, 
cits iedzīts bezizejas stūrī. Protams, bija iz-

ņēmumi, bet arī tos čeka izmantoja, kā vis-
pārējas iebiedēšanas piemērus, kas notiek ar 
tiem, kas pretojās. Mūsdienās ir cilvēki, kuri 
dižojas, ka viņi jau nekad nebūtu sadarboju-
šies vai lepni atteikuši. Te jāatceras, ka darī-
šana bija ar ļoti jaudīgu, visaptverošu un ra-
finētu organizāciju. Ja viņiem patiešām kādu 
vajadzēja savervēt, tad viņi atrada veidus, 
kā to izdarīt, un, ja tas neizdevās, tad atra-
da veidu, kā šos cilvēkus sabradāt, neitrali-
zēt. Protams, bija gadījumi, kad čekisti gluži 
vienkārši saprata, ka persona nav pārāk bīs-
tama un savu pūļu vērta.

1979. gadā Andropovs – pats to neapzinā-
damies – iedzina vēl vienu smagu ķīli Pa-
domju režīma stabilitātē. Tieši viņš bija viens 
no tiem Politbiroja locekļiem, kurš pierunāja 
svārstīgo Brežņevu iebrukt Afganistānā. Vis-
drīzākais, ka viens no iemesliem bija Andro-
pova paranoiskais aizdomīgums – bailes no 

„kapitālistu sazvērestībām”. Šī avantūra vēl 
vairāk iedragāja PSRS reputāciju, turklāt uz-
lika nepanesami smagu slogu jau tā novār-
dzinātajai ekonomikai. Bet tajā brīdī viņš to 
nenojauta. Tāpat kā to, ka ir pieķēries nāka-
majam PSRS kapracim, kuru patiesībā bija 
noskatījis kā Padomju Savienības jauno cerī-
bu un glābēju. Ar Mihailu Gorbačovu Andro-
povs iepazinās 60. gadu beigās, kad atpū-
tās Stavropoles novada populārajā sanato-
rijā „Krasnie Kamņi” (Sarkanie akmeņi). Pa-
domju pieklājības rituāli noteica, ka vietējam 
komunistu līderim (kāds tur bija Gorbačovs) 
jāapciemo un jāizrāda cieņa ciemos atbrau-
kušam Maskavas varas vīram. Sabiedriskais 
Gorbačovs ātri iepatikās uzmanīgajam, citā-
di ļoti atturīgajam Andropovam. 

Šī tikšanās ar Gorbačovu izrādījās liktenīga 
visai impērijai. Gorbačovs jau toreiz bija ļoti 
enerģisks un spējīgs ātri iepatikties teju ik-
vienam sarunu biedram. Viņš mācēja klausī-
ties un sevī savienoja divas PSRS reti savieto-
jamas īpašības – enerģisks partijas birokrāts 
un intelektuālis. Vai viņš tiešām bija intelek-
tuālis, par to domas dalās vēl mūsdienās. 
Bet Andropovs viņā saredzēju cilvēku, kurš 
sevī iemiesoja nākotnes PSRS vadītāja cerī-
bu – jauns, enerģisks, domājošs, kompartijas 
birokrātijai lojāls biedrs. Turpmākajos gados 
Andropovs darīja visu, lai Gorbačovu pārcel-
tu uz Maskavu un tuvinātu PSRS varas olim-
pam. Tas nebija pārāk viegli, jo Brežņevs un 
viņa līdzgaitnieki greizsirdīgi uzmanīja, lai 
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kāds no politbiroja nesakoncentrē pārāk 
daudz sev lojālu vīru varas virsotnē. Varas 
balanss bija viņu izdzīvošanas spēle burtis-
kā nozīmē. Tieši tā reiz Staļins bija izvirzījies 
cīņā par varu, koncentrējot augstākajos eše-
lonos kritisku masu ar saviem atbalstītājiem 
un ar to palīdzību padzenot no skatuves 
konkurentus. Lielākā daļa no viņiem beidza 
savu dzīvi čekas pagrabos, neizglābās pat uz 
Meksiku aizmukušais Trockis, kuram čekas 
atsūtītais aģents sašķaidīja galvu ar ledus 
cirtni. Neviens no Kremļa dinozauriem ne-
vēlējās riskēt ar šāda scenārija atkārtošanos. 

Andropovs šaurā lokā bieži pieminēja Gor-
bačovu kā jaunās paaudzes komunistu ce-
rību. Tomēr viņa karjeru tas lobēja ārkārtī-
gi neuzkrītoši un uzmanīgi, bet mērķtiecīgi. 
Un 1980. gadā Gorbačovs jau bija kļuvis par 
Kompartijas Politbiroja locekli. Viņa atbalstī-
tāju lokam bija pievienojušies arī ārkārtīgi 
ietekmīgais kompartijas galvenais ideologs 
Mihails Suslovs un ilggadējais ārlietu mi-
nistrs Andrejs Gromiko. 

1982. gadā Brežņevs nomira un augstāko 
varu pārņēma Andropovs. Var gari un pla-
ši diskutēt par viņa nesekmīgajiem reformu 
mēģinājumiem, bet no Latvijas čekas maisu 
konteksta ir jāpievērš īpaša uzmanība citam 
notikumam. Kļūstot par PSRS vadītāju, viņš 
nekavējoties izsludināja vispārēju cīņu pret 
korupciju. Protams, tam bija arī objektīvi ie-
mesli, bet Andropovs to izmantoja arī pilnī-
gai varas konsolidācijai. Jau pēc mēneša viņš 
panāca sava ienaidnieka, iekšlietu ministra 
Ščolokova atlaišanu. Viņš tika apvainots no-
pietnos korupcijas noziegumos. Drīz čekis-
ti burtiski pārņēma kontroli pār visu PSRS 
Iekšlietu ministrijas sistēmu, miliciju. Būtībā 
tā tika sagrauta, notika tīrīšanas, kādas ne-
bija pieredzētas kopš 1937. gada – tūksto-
šiem augstāko milicijas vadītāju tika izmesti 
no darba, viņu vietā nāca čekisti. PSRS kļuva 
par čekas kontrolētu impēriju. No šī viedok-
ļa raugoties ir jāsaprot, ka izvairīties no če-
kas tvēriena kļuva teju neiespējami. Īpaši ņe-
mot vērā Andropova paranoisko naidu pret 
visa veida disidentiem, nacionālo pretošanās 
kustību dalībniekiem, režīma īstiem vai iedo-
mātiem kritiķiem. 1983. gada sākumā Latviju 
okupējušais režīms bija pārvērties par totālu 
čekas impēriju ar nepieredzēti plaši sazarotu, 
rafinētu un jaudīgu tīklojumu. Ar šo režīmu 
varēja vai nu mēģināt sadzīvot, vai arī ne-

izbēgami nonākt cietumā vai psihiatriskajā 
slimnīcā. Čeka kontrolēja pilsoņus teju orve-
liskā mērogā. Te arī var meklēt skaidrojumu, 
kāpēc tik daudzi bija nokļuvuši čekas tīklos. 
Nav šaubu, ka kādam izdevās atteikties no 
sadarbības, bet visbiežāk tas bija mafijas fil-
mām raksturīgais „piedāvājums, no kura at-
teikties nav iespējams”. Tas nav mēģinājums 
attaisnot ziņotāju rīcību, bet gan uz vēstu-
res faktiem balstīts tā laika situācijas izklāsts.

Te svarīgi saprast vēl vienu ar Andropovu 
saistītu mītu. Krievijā nereti tiek spekulēts ar 
domu, ka, noturēdamies pie varas, viņš va-
rēja reformēt PSRS pēc Ķīnas modeļa un tā 
gūt sekmes – vienlaicīgi liberalizēt ekonomi-
ku un saglabāt partijas diktatūru. Līdzīgi tiek 
runāts, ka to varēja izdarīt arī viņa pēctecis 
Gorbačovs. BBC pētnieki šādu iespējamību 
noraida, jo situācija tā laika Ķīnā un PSRS 
bija pārāk atšķirīgas, lai šāds plāns sekmētos. 

Andropova valdīšanas laiks ilga tikai no 
1982. gada novembra līdz viņa nāvei 1984. 
gada februārī. Viņa vietā par PSRS vadītā-
ju kļuva Brežņeva uzticamais līdzgaitnieks 
Konstantīns Čerņenko – vēl vecāks un tikpat 
vārgs kā Brežņevs. Tiek uzskatīts, ka vara ne-
tika automātiski nodota Gorbačovam tikai 
tādēļ, ka viņš tobrīd bija pēc kompartijas no-
menklatūras mērauklām pārāk jauns. Bet jau 
tobrīd bija skaidrs, ka viņš būs nākamais va-
dītājs pēc Čerņenko, kurš pats pavēlēja, ka 
tieši Gorbačovs vadīs politbiroja sēdes viņa 
prombūtnes laikā. Daži no vadošajiem bied-
riem iebilda, bet Čerņenko strupi atteica, ka 
tā nolēmis. Viņš arī neko nepasāka, lai mazi-
nātu čekas uzblīdušās varas izplešanos. Pēc 
nepilna gada nomira arī Čerņenko. Bija pie-
nācis Andropova iecerētā PSRS reformētāja 
un glābēja Mihaila Gorbačova laiks. Tālāko 
notikumu kontekstā jāatceras, ka čeka lielis-
ki zināja, ka viņš ir Andropova cilvēks, tātad 
viņu elitārās brālības vadoņa īpaši izraudzīts. 
Piedevām viņš mantojumā no Andropova 
bija saņēmis arī izmeklētu intelektuāļu gru-
pējumu, nosacītu domnīcu.

Tomēr arī Gorbačovs pašā sākumā nebija ga-
tavs nopietnām reformām. To vietā viņš pie-
dāvāja lozungus, kas, rūpīgāk ieskatoties, 
bija nekas vairāk kā plāksteris mironim. Ne-
bija nekādu pazīmju, ka viņam ir nopietns 
redzējums vai plāns brūkošās impērijas 
glābšanai. Bet situācija bija kļuvusi absolū-
ti kritiska – Andropovs ar biedriem bailēs no 
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„kapitālistiskajiem imperiālistiem” bija nesa-
mērīgi uzaudzējis militāro industriju, naftas 
cenas bija sabrukušas, un sistēmas pilnīgs 
bankrots bija tikai laika jautājums. Piedevām 
vecā komunistu gvarde joprojām pretojās 
jelkādām puslīdz nopietnām reformām. 

Lai vājinātu savu oponentu pozīcijas, Gorba-
čovs pavēra sistēmas katla vienu ventili – at-
slābināja kontroli pār medijiem. Viņš izsludi-
nāja tā dēvēto „glasnostj” politiku jeb lielā-
ku atklātību. Viņš, iespējams, bija maz lasī-
jis Bībeli un nezināja Jāņa evaņģēlija sākumā 
rakstīto – „Iesākumā bija Vārds…” Šis Gor-
bačova solis bija sākums „Ļaunuma impēri-
jas” beigām. Autoritāras iekārtas spēj pastā-
vēt tikai un vienīgi, ja ir absolūta kontrole 
pār visu, īpaši par domas un vārda brīvību. 
Brīvā doma, reiz izrāvusies no cieši noslēg-
tā sistēmas katla, to beigās arī sagrāva. Vaļā 
neizbēgami tika parauti arī pārējie ventiļi, un 
Gorbačovam nekas cits neatlika, kā improvi-
zējot mēģināt saglābt nesaglābjamo.

1987. gadā notika vēl kas zīmīgs. Kompar-
tijas vadošo biedru lielajā sapulcē Plēnumā 
Gorbačovu negaidīti un asi sāka kritizēt Mas-
kavas pilsētas kompartijas pirmais sekretārs 
Boriss Jeļcins. Kāpēc viņš to darīja, versijas 
atšķiras. Pats Gorbačovs un vairāki vēsturnie-
ki uzskata, ka kompartijas vecā elite Jeļcinu 
bija sakūdījusi cerībā, ka viņu atbalstīs par-
tiju nodaļu vadītāji. Tas būtu labs veids, kā 
Gorbačovu atcelt no amata kā partijas uzti-
cību zaudējušu. Tomēr partijnieki beidzama-
jā mirklī nobijās nostāties Jeļcina pusē. Viņš 
jutās pazemots un nodots, pat nonāca slim-
nīcā, pēc dažādām versijām – ar sirdslēkmi 
vai pēc pašnāvības mēģinājuma. Vēlāk mē-
ģināja nožēlot grēkus, bet viņam netika pie-
dots. Vietu nomenklatūrā Jeļcins saglabāja, 
bet viņu pazemināja amatā, faktiski atstūma. 
Drīz viņš kļuva par aktīvu vecās elites un arī 
Gorbačova kritiķi, būtībā ienaidnieku. 1990. 
gadā viņš tiek ievēlēts Krievijas Federācijas 
Augstākajā padomē, kļūst par tās vadītāju 
un mērķtiecīgi virzās Krievijas neatkarības 
pasludināšanas virzienā. Viņš ir kļuvis par 
visu liberālo spēku simbolu un līderi Krievijā. 

1990. gadā Jeļcins partijas kongresā vēlreiz 
asi kritizē Gorbačovu un demonstratīvi pa-
met kompartiju. Iepriekš viņa vadītais Krievi-
jas parlaments bija lēmis, ka Krievijas likumi 
stāv pāri Padomju Savienības likumiem. Tādā 
veidā viņš faktiski mērķtiecīgi grauj Gorba-

čova varas bāzi. Padomju Savienības kontro-
lē paliek aizvien mazāk un mazāk varas re-
sursu. Pēc Padomju armijas uzbrukumiem 
1991. gada janvārī Latvijas un Lietuvas val-
dības iestādēm Jeļcins atklāti nostājas mūsu 
valstu pusē, faktiski atzīstot mūsu tiesības 
pašnoteikties. Šī situācija ir būtiska no tā vie-
dokļa, ka 1987. gada Jeļcina dumpja mēģi-
nājums un izgāšanās faktiski radīja izšķiro-
šus priekšnosacījumus mūsu neatkarībai. Ir 
pamats uzskatīt, ka lielā mērā viņa aktīvās 
rīcības pamatā bija personīgo rēķinu kārto-
šana ar Gorbačovu un viņa oponentiem no 
vecās gvardes. Tikpat labi Jeļcinu varēja ap-
žēlot, tad viņš būtu saglabājis augsto vietu 
Maskavas kompartijas vadībā un nebūtu ie-
guldījis tādu enerģiju Gorbačova varas bāzes 
sagraušanā. Šī ir kārtējā epizode, kad viens 
lēmums varēja vēstures ratu pagriezt mums 
nelabvēlīgā virzienā. Jeļcina naids, aizvaino-
jums un ambīcijas pavisam drīz nospēlēs iz-
šķirošu lomu PSRS pilnīgā sagrāvē.

Tikmēr vēl 1990. gadā izskatījās, ka Gorba-
čova reformētās PSRS plānam vēl ir cerības. 
Čekas sistēma uzmanīgi vēroja procesus un 
šķietami saglabāja kontroli pār notiekošo. 
Iepriekšējos gados masveidā savervētie zi-
ņotāji bija visās sabiedriskajās organizāci-
jās, tai skaitā neatkarības kustībās. Baltijas 
valstis demonstrēja skaidru vēlmi atdalīties, 
arī Latvijas vēl Padomju okupācijas režīma 
parlaments bija ievēlēts brīvās vēlēšanās un 
nobalsojis par neatkarības atjaunošanu. Tas 
pats notika arī Lietuvā un Igaunijā. Tomēr, 
godīgi sakot, mums nebija nekādu cerību uz 
starptautisku atzīšanu. Neviena no rietum-
valstīm negrasījās mūs atbalstīt. Tieši pretē-
ji – mums skaidri un gaiši lika saprast, ka tiks 
atbalstīta Gorbačova iecerētā reformētā, de-
mokrātiskā PSRS. Vēl 1991. gada 1. augus-
tā savā runā Kijevā to skaidri un gaiši atzina 
ASV prezidents Džordžs Bušs vecākais. Vienī-
gais, kurš kaut ko mēģināja bilst mūsu labā, 
bija Islandes ārlietu ministrs Jons Baldvins 
Hanibalsons. Bet viņu ātri un kolektīvi ap-
klusināja ne tikai Padomju diplomātija, bet 
arī mūsu vēlākie draugi un sabiedrotie. Ne 
1990., ne 1991. gada pirmajā pusē pasaulē 
nevienam nebija vēlmes atzīt mūsu neatkarī-
bas atjaunošanu. 

Gorbačovs tikmēr ar saviem līdzgaitnie-
kiem un lielāko republiku vadītājiem ir sa-
gatavojuši jaunu Savienības līgumu. Mazliet 
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negribīgi Gorbačovs tajā ir iekļāvis punktu 
par republiku iespēju izstāties no reformē-
tās PSRS. Tas ir priekšpēdējais trauksmes sig-
nāls komunistu vecajai, konservatīvajai gvar-
dei. Cik noprotams, tad Gorbačova un viņa 
līdzgaitnieku plāns bija piedāvāt republikām, 
tai skaitā Latvijai, pseidoneatkarību – lielā-
ku autonomiju, tā dēvēto suverenitāti. Patie-
sībā neatkarības fikciju. Ņemot vērā augsto 
čekas aģentu koncentrāciju visās neatkarī-
bas kustībās, iespējams, ka bija plāns, kā šo 
ideju iesmērēt cienījama kompromisa veidā.

Tālākie notikumi jau attīstās lavīnveida āt-
rumā. 29. jūlijā Gorbačovs, Jeļcins un Ka-
zahstānas prezidents Nursultans Nazarba-
jevs apspriež ideju par konservatīvo PSRS va-
ras vīru – premjera Valentīna Pavlova, čekas 
vadītāja Vladimira Krjučkova, aizsardzības 
ministra Dmitrija Jazova un iekšlietu minis-
tra Borisa Pugo – nomaiņu pret liberālākiem 
politiķiem. Čeka šo sarunu ieraksta un minē-
tie vīri drīz vien zina par viņiem paredzēto 
likteni. 31. jūlijā Savienības līguma projekts 
ir gatavs un tiek nolemts, ka 20. augustā to 
parakstīs.

6. augustā čekas vadītājs Krjučkovs ar domu-
biedriem sāk izstrādāt jau iepriekš iecerētā 
apvērsuma plāna detaļas. Daži armijas vadī-
tāji iebilst ārkārtas stāvokļa ieviešanai pirms 
Gorbačova, Jeļcina un Nazarbajeva iecerētā 
Savienības līguma parakstīšanas. Krjučkovs 
paziņo, ka „pēc 20. augusta būs par vēlu”. 
Līdz 17. augustam apvērsuma plāns ir iz-
strādāts. 18. augustā sazvērnieki sāk rīko-
ties. No rīta Krjučkovs čekas centrālajā mīt-
nē sasauc sapulci, pavēl īpašai čekistu grupai 
doties uz Igauniju, Latviju, Lietuvu. Viņš iz-
sniedz savam vietniekam Valērijam Ļebede-
vam sarakstu ar 69 neatkarības kustības va-
dītāju vārdiem, liek viņus izsekot un pēc pa-
vēles saņemšanas arestēt. Citai čekas noda-
ļai liek ieņemt pozīcijas pie Jeļcina vasarnīcas 
un arī pēc pavēles saņemšanas viņu apcieti-
nāt. Cita grupa ar aizsardzības ministra lid-
mašīnu aizlido uz Krimu, kur tobrīd atpūšas 
PSRS prezidents Gorbačovs. Viņu uzdevums 
ir pierunāt viņu atkāpties. Gorbačovs to at-
sakās darīt, pēc tam viņa vasarnīcai tiek at-
slēgti visi sakari ar ārpasauli un viņš tur tiek 
faktiski ieslodzīts.

19. augustā sešos no rīta Centrālā TV tiek iz-
ziņots ārkārtas stāvoklis un Gorbačova atcel-
šana no amata „veselības stāvokļa dēļ”. Tiek 

paziņots, ka varu PSRS pārņem PSRS vicepre-
zidents Genādijs Janajevs un Valsts ārkārtas 
stāvokļa komiteja. Tieši tajā brīdī par apvēr-
sumu uzzina Jeļcins. Viņš steigšus ar saviem 
domubiedriem sacer un izplata paziņojumu, 
kurā nosoda apvērsumu un paziņo, ka tas 
ir nelikumīgs. Čekas specvienība ir aplenku-
si Jeļcina rezidenci, bet nesaņem pavēli viņu 
apcietināt. Tā ir vēl viena epizode, kas būtī-
bā izšķir mūsu tālāko likteni. Bez Jeļcina pre-
tošanās kustība būtu apslāpēta jau iedīglī. 
Viņš steidzīgi dodas uz Krievijas parlamen-
tu, kur desmitu tūkstošu atbalstītāju aizsar-
gāts, izveido pretošanās centru. Zīmīgi, ka 
Jeļcins faktiski atkārto Rīgas un Viļņas pre-
tošanās scenāriju, ap viņu pulcējas reformas 
atbalstošie pilsoņi, tiek celtas barikādes. Ap-
vērsuma dalībnieki pamazām zaudē iniciatī-
vu un kontroli. Vienīgajā sazvērnieku pub-
liskajā preses konferencē visa pasaule redz, 
ka viņu līderim Janajevam trīc rokas. Tomēr 
īpašas armijas vienības ir aplenkušas Krievi-
jas parlamentu, čekas specvienībām ir pavē-
lēts sagatavoties to ieņemt. Kādā no kritiska-
jiem brīžiem Jeļcins savu tuvāko drošībnieku 
pierunāts gatavojas pamest parlamentu, lai 
patvertos ASV vēstniecībā. Ir liecības, ka viņš 
jau bija aizgājis līdz auto un gatavojās kāpt 
tajā. Krievijas Augstākās padomes priekš-
sēdētājs Ruslans Hasbulatovs, saprotot, ka 
bez Jeļcina pretošanās var izgāzties – īpaši, 
ja viņš patversies ASV vēstniecībā – atsakās 
doties līdzi. Jeļcins, mirkli svārstījies, tomēr 
izlemj palikt – kaut gan čekas specvienības 
iespējamais uzbrukums vēl bija pilnīgi iespē-
jams un Jeļcina izredzes izdzīvot tajā nebija 
lielas. Šī epizode ir vēl viens moments, kad 
mūsu neatkarības likteni izšķīra mirkļa lē-
mums. Čeka tomēr – apsverot pašas iespē-
jamos zaudējumus un milzīgo aizstāvju upu-
ru daudzumu – atsakās doties uzbrukumā 
bez rakstiskas pavēles. Sazvērnieki ir paspē-
juši sastrīdēties savā starpā, neviens nevēlas 
parakstīt asins jūru garantējošu dokumentu. 
Apvērsuma liktenis faktiski ir izlemts.

21. augustā nesenie apvērsuma vadoņi 
steidz uz lidostu, lai lidotu pie Gorbačova 
izlūgties žēlastību. Tikmēr padomju armijas 
desantnieki un milicijas specvienības Rīgā 
jau dodas ieņemt Latvijas parlamenta ēku. 
Pa ceļam viņi uzzina jaunāko informāciju 
no Maskavas un pēdējā mirklī atceļ uzbru-
kumu. Gorbačovs atsakās sazvērniekus pie-
ņemt, liek viņus apcietināt un citā lidmašīnā 
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nosūtīt atpakaļ uz Maskavu. Pats atgriežas 
ar citu lidmašīnu, kā ķīlnieku paņēmis līdz 
vien čekas vadītāju Krjučkovu, nolemjot, ka 
ar viņu uz borta neviens neriskēs notriekt 
prezidenta lidmašīnu.

Tikmēr jau 20. augustā Igaunija ir paziņojusi 
par pilnīgu neatkarības atjaunošanu, Latvija 
to izdara dienu vēlāk – 21. augustā. Igauņi 
jau ir sazinājušies ar Jeļcinu, pirmie pasau-
lē atzinuši Krievijas neatkarību un pretī sa-
ņēmuši solījumu, ka to nekavējoties izdarīs 
arī Krievija. Nākamais Igaunijas prezidents 
Lenarts Meri burtiski pierunā Latvijas un Lie-
tuvas vadītājus aizsūtīt kopā ar viņu uz Islan-
di savus ārlietu ministrus. 22. augustā Islan-
des valdība, klātesot mūsu pārstāvjiem, at-
zīst Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu, 
24. augustā to pašu Krievijas valdības vārdā 
izdara Jeļcins un arī Dānijas valdība. Pasaule 
ir nolikta notikuša fakta priekšā. PSRS vado-
nis Gorbačovs ir pilnībā pazaudējis iniciatīvu 
un pēc pāris mēnešiem ir spiests atzīt pilnīgu 
impērijas izbeigšanos.

Runājot par čekas impērijas sabrukuma pro-
cesu, ir svarīgi saprast, ka daļēji šis sabru-
kums bija ieprogrammēts, bet, no otras pu-
ses, bija virkne situāciju, kad mūsu neatka-
rības atjaunošana karājās mata galā. Un tā 
nebija viena vai divas epizodes, bet daudzas. 
Tas noteikti nebija kāds lielāks plāns, jo tik 
detalizēti tādus radīt nav iespējams. Tāpat 
nav iespējams apgalvot, ka mūsu neatkarī-
bas atjaunošana būtu vienīgais iespējamais 
variants. Garākā laika posmā varbūt, bet 
1991. gadā tas patiesībā bija brīnumains iz-
nākums.

Bet vai Padomju impērija patiešām izzuda? 
Britu vēsturnieks Tonijs Džads savā laikā at-
zina, ka – padomju valsts īstenībā neizzuda. 
Viņš rakstīja, ka PSRS drīzāk sadalījās dau-
dzās mazākās pēcteču valstīs, no kurām lie-
lāko daļu vadīja pieredzējuši komunistu au-
tokrāti. Tiesa, Džads norādīja, ka tas neattie-
cas uz Baltijas valstīm, kurām bija pirmskara 
demokrātijas pieredze, un tās to esot pienā-
cīgi atjaunojušas.

Bet vai tiešām? Viens no mūsu Atmodas 
līderiem, kurš perfekti pazina kompartijas 
nomenklatūras virtuvi un tā laika notiku-
mus – Jānis Peters jau 1998. gada novembrī 
žurnālam Rīgas Laiks atzina: „Jā, es pateikšu. 
Tā bija nomenklatūras revolūcija, kuru at-

balstīja plašas tautas masas. Nomenklatūras 
revolūcija, kura aizsākās Maskavā. Ne tikai 
Krievijā, bet pat Latvijā nomenklatūras re-
volūcija ir uzvarējusi. Pučisti ir Valsts domē, 
Krievijas privātstruktūru priekšgalā. Tā bija 
revolūcija, kurai visžēlīgi atļāva piepulcēties 
arī citādi domājošajiem. To bija iecerējis arī 
Gorbačovs. Arī Latvijā politisko un ekono-
misko struktūru priekšgalā ir bijušie nomen-
klatūras cilvēki.”

Šodien, kad ir atslepenota daļa no čekas 
arhīviem, mums ir svarīgi saprast, vai patie-
šām esam līdz galam attīrījuši savu valsti no 
šīs nomenklatūras varas, ietekmes un pats 
galvenais – domāšanas un rīcības paradu-
miem.  Vai Latvijas un Eiropas Savienības va-
ras struktūrās nav sākusies veidoties līdzīga, 
noslēgta nomenklatūras kasta? Faktiski poli-
tiski bezatbildīga un formālos lozungos ru-
nājoša. Vai pamazām nav izveidojusies jauna 
orveliska „dubultruna”? Vai, līdzīgi kā PSRS 
politiskajā elitē, nav izveidojusies svaigu 
asiņu apriti bremzējoši aizsprostojumi? Vai 
specdienesti atkal nav ieguvuši to pašu agrā-
ko varu, kad faktiski neviens augstāks varas 
postenis netiek iegūts bez viņu piekrišanas? 
Tie ir svarīgi jautājumi, jo demokrātijas ero-
zijas procesi mēdz piezagties gluži kā ļauna 
slimība – pamazām, ārēji nemanāmi. Atvēr-
tie čekas maisi būs vecu papīru un nelaimīgu 
cilvēku likteņu vērti, ja mēs nespēsim saprast 
un aptvert lielo kopainu. Bez šīs izpratnes 
mēs varam vienu dienu atkal pamosties or-
veliskā murgu valstī, kur draugs spiests no-
dot draugu. Vai vēl trakāk – pārdot tuvāko 
par iespēju tikt pie treknākas vietas murgu 
valsts siles hierarhijā.  

Raksta vajadzībām autors konsultējās ar juristu 
Aivaru Borovkovu, kurš 80. gados izmeklēja 
Kremļa korupcijas lietas gan Maskavā, gan 
Vidusāzijā īpašā izmeklēšanas grupā. Borovkovs 
ir pirmā līmeņa liecinieks tā laika situācijai PSRS 
drošības iestāžu augstākajā līmenī. Viņa norādītie 
fakti ir konfrontēti ar citiem avotiem, un ir gūti 
drošticami apstiprinājumi to korektumam.

Par rakstnieku, publicistu, neatkarīgo žurnālistu 
Otto Ozolu (īstā vārdā Mārtiņš Barkovskis) skat. 
JG293 (2018 vasara) 48. lpp.
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Signe Rirdance

STOKHOLMAS 
„ZVAIGŽŅU SEGAS” 
AUDEKLU VĒTĪJOT
Pārdomas pēc Latvijas simtgades svinību 
sarīkojuma Stokholmā 2018. g. 10. novembrī

Izvēloties vizuālo materiālu Latvijas simtga-
des koncertam Stokholmā, šķirstu Ingrīdas 
Leimanes, tautas deju kopas „Zibenītis” di-
binātājas, fotogrāfijas. Jaunas, gludas, aiz-
grābtības pilnas sejas glancētās deviņdesmi-
to gadu sākuma bildēs – tā ir trimdas otrā 
un trešā paaudze, Stokholmas latvieši 1993. 
gada Dziesmu un Deju svētkos. Beidzot Rīgā, 
beidzot brīvā Latvijā. 

Jaunas, gludas, aizgrābtības pilnas sejas – 
tādas ir arī manos fotoalbumos no deviņdes-
mitajiem gadiem. Tikai es toreiz skatījos glu-
ži pretējā virzienā. Ar ASV valdības stipen-
diju kabatā (un ne gluži bez trimdas latvie-
šu atbalsta) biju devusies studēt Viskonsinas 
universitātē ASV. Beidzot ārzemēs, beidzot 
brīvā pasaulē. 

Nokļuvusi Mineapolē 18. novembra sarīko-
jumā, tur saklausīju tikai vienu – Latvijas lat-
vieši jauno valsti būvējot šķībi. Nosmīnēju un 
bez kādas intereses par trimdinieku domu 
gaitu pievērsos atkal amerikāņu politiskās 
domas studijām. 

Vēl pirms tam 1988. gadā Pāvils Johansons 
uz Rīgu atveda „Patētiskās kvartas” un „Vra-
kus”, kam vajadzēja gan kļūt par pirmā nu-
mura hitiem. Bet es klausījos „Big in Japan” 
grupas „Alphaville” izpildījumā – vai labāka-
jā gadījumā „Pērkonu”. 

Tā nu tas ir bijis. Mēs – Latvijas latvieši un ta-
gad „jaunie latvieši” diasporā. Un viņi – trim-
das bērni un bērnubērni. Ar skatienu pretē-
jos virzienos, atšķirīgu pieredzes bagāžu un 
nereti nesaderīgām vērtību sistēmām. Ar 
pārliecību abās pusēs, ka tie otri nav tik īsti 
latvieši kā mēs. Kur nu vēl tik būtiskas nian-
ses kā aspirācija vai tās trūkums skaņas „t” 
izrunā. 

Šķirstot Ingrīdas Leimanes fotogrāfijas, es 
saprotu, ka pēc teju desmit Stokholmā 

1993. g. Dziesmu svētkos Rīgā karogu nes 
Niklāvs Johansons (dzejnieka Pāvila Johansona 
dēls). Tautu meita ir Stokholmas tautas dejas 
grupas „Zibenītis” vadītāja Ingrīda Leimane. 
Kaut daudzi gadi pagājuši kopš šī bilde tika 
uzņemta, viņa vēl arvien ir allaž smaidīga, 
slaida un jauna pēc izskata. (L.Z.)

nodzīvotiem gadiem kaut kas ir mainījies, 
un man ir svarīgi saprast, ko latvieši šeit ir 
darījuši un paveikuši. Katrs jauns pavediens, 
katrs fakts, ko uzzinu par Zviedrijas trimdu, 
gatavojot simtgades koncertu, piešķir manai 
būšanai šeit pavisam citu dziļumu.   

Zviedrijas latviešu apvienības priekšsēdis Ju-
ris Rozītis raksta, ka „Zviedrijas latviešu sa-
biedrība uz gadsimta sliekšņa saaugusi kopā 
un atradusi jaunu, saliedētu identitāti” (skat.
<http://www.zla.se/zviedrijas-latviesi-jaunumi/  
juris-rozitis-otro-simtgadi-uzsakot>). Vai tiešām 
tā ir? 

Neiedziļināšos jautājumā, vai mūsu laikā, 
kad katrs dzīvojamies pa saviem sociālo tīk-
lu un citiem „burbuļiem”, vispār iespējama 
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tāda īsti „saliedēta identitāte”. Pieņemšu, ka 
saliedētu identitāti veido kopīgs stāsts par 
pagātni, kopīgas rituālas un rutinētas darbī-
bas šodien un kopīgi plāni un nākotnes gai-
das.

Visvienkāršāk ir ar šodienu. Mēs visi, ko nu 
saucam vienā vārdā par „diasporu”, vedam 
bērnus uz vienu un to pašu latviešu sestdie-
nas skolu, kopā dziedam korī, dancojam tos 
pašus latviešu dančus, burzāmies Jāņu un 
Ziemassvētku tirdziņos, sēžamies cits citam 
blakus 18. novembra sarīkojumos un pa re-
tai reizei arī baznīcā. 

Sarežģītāk ir ar vakardienu. Vai varam runāt 
par kādu kopīgu Zviedrijas latviešu stāstu, ja 
to nemaz nezinām? Kas ir tie fakti, liecības 
un viedokļi, no kuriem varētu izaugt leģen-
das? Kā ķerties pie šī stāsta veidošanas un 
stāstīšanas?

Stokholmā lielisku iemeslu tam deva Latvi-
jas simtgades svinības 2018. gada novem-
brī. Vispirms veselu nedēļu katru vakaru va-
rēja gūt ieskatu dažādās tēmās no Zviedri-
jas latviešu vēstures, kultūras un politikas. 
Te netrūka stāstu visdažādākajos pietuvinā-
juma līmeņos un rakursos. Nedēļa aizsākās 
ar Stokholmas latviešiem tradicionāli tik sva-
rīgās Mārtiņdienas svinēšanu. Tālāko ikvaka-
ra poētisko pētījumu subjektu lokā bija gan 
katoļu priesteris Kazimirs Vilnis un žurnālists 
Vilnis Zaļkalns, gan baltiešu dzeja zviedriski, 
gan Latvijas un Zviedrijas attiecības militār-
vēsturiskā perspektīvā, gan Zviedrijas latvie-
šu blūzs ar Gundaru Rulli, gan Jāņa Abuča 
grāmatu apgāds „Ziemeļblāzma”, gan lat-
viešu vieglās mūzikas aizsācēja un Stokhol-
mas trimdinieka Alfrēda Vintera melodijas. 
Trimdas sabiedriskās dzīves tvērums bija re-
dzams Friča Forstmaņa fotogrāfiju izstādē. 

Ja svētku nedēļas pasākumi, kā plānots, katrs 
sasniedza atsevišķas interesentu grupas, tad 
noslēguma sarīkojums „Zvaigžņu sega” bija 
paredzēts visplašākajam publikas lokam un 
nāca ar ambiciozu uzstādījumu apmēram 
stundu garā koncertā aptvert visu Latvijas 
vēstures un Zviedrijas latviešu kultūras dzī-
ves stāstu, „vienā muzikāli vizuālā audek-
lā savijot folkloru, klasisko un kora mūziku, 
danci un šlāgeri, popu un rokmūziku, glez-
niecību un atspulgus no Stokholmas zvaig-
žņu gaismas cauri gadu desmitiem” (teksts 
no sarīkojuma programmas). 

Šajā stāstā iederējās muzikāli tik atšķirīgas 
personības kā Jānis Mediņš, Alfrēds Vinters 
un Teodors Reiters, kurus vienoja spēja trim-
dā atkal nostāties uz kājām un turpināt ra-
došo darbību. Pilnīgi jaunu lappusi Stokhol-
mas latviešu stāstā atšķīra jau Zviedrijā dzi-
musī paaudze ar septiņdesmito un astoņdes-
mito gadu rokmūziku un dzeju; Jura Kron-
berga skandētais jeb repotais „Galapunkts” 
daudziem klausītājiem kļuva par simtgades 
koncerta dramatisko centru. Citus aizkusti-
nāja tautas deju kopas „Zibenītis” veco un 
jauno dejotāju kopīgais iznāciens un nu jau 
mūžībā aizgājušās Valentīnes Lasmanes go-
dināšana.    

Vizuāli šo stāstu palīdzēja stāstīt gan glan-
cētās deviņdesmito gadu bildes no Leimaņu 
ģimenes arhīva, gan bēgļu laivu fotogrāfijas, 
gan Lara Strunkes un Anikas Lasmanes glez-
nu digitālas versijas un attēli no Stokholmas 
latviešu teātra, kora un skolas dzīves. 

Vai ar to Zviedrijas latviešu stāsts ir izstāstīts 
un zvaigžņu segas audums gatavs? Tie, kas 
gatavoja pasākumus, zina, cik daudz palika 
aiz kadra. Latviešu informācijas centrs, kuru 
1918. gada jūlijā Stokholmā ar Nacionālās 
padomes pilnvarojumu atvēra Zigfrīds Anna 
Meierovics, – varbūt vajadzēja sākt ar to? 
Īsti nepieminēti palika Uldis Ģērmanis, Velta 
Rūķe-Draviņa, grāmatu apgāds „Daugava”, 
Bruno Kalniņš... Arī izstāstītie stāsti kalpos 
sabiedrības saliedēšanai tikai tad, ja turpinā-
sim tos kopīgi stāstīt.

Taču pats interesantākais ir jautājums par 
nākotni. Mana paaudze, līdzīgi Vintera, 
Mediņa un Reitera laikabiedriem, turpinās 
pielāgot savu pieredzi, dzīvojot ārpus Latvijas, 
iegriežoties vai atgriežoties tajā. Kaut ko 
radikāli jaunu diasporas kultūrā visdrīzāk 
spēs radīt tikai tie, kurus šodien aiz rokām 
un kājām velkam uz latviešu sestdienas 
skolu. Ko viņi paņems no mūsu stāstiem? 
Vai viņi to uzskatīs par savu mantojumu? Un 
kāds būs viņu stāsts? 

 
Signe Rirdance, dzimusi Bauskā, kopš 2010. gada 
dzīvo un strādā Stokholmā, audzina 3 bērnus, 
brīvajā laikā spēlē cītaru grupā „Stokholmas 
Spēlmaņi”, māca Latviešu sestdienas skolā un 
raksta. Skat. stastu  „Vistas zupa” JG293 (vasara 
2018) 13. lpp.
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ATMIŅAS
Ilze Lāce-Verhaeghe

ATMIŅAS  
PAR LIELRŪĶIJAS  
DIŽO VADONI
Viņš nekādi nedodas man rokā. Cilāju dze-
jas grāmatiņas, pārskatu fotogrāfijas – re, te 
mēs ar Aivaru sēžam Viļņa1 darbnīcā uz kāp-
nītēm pie kamīna, attēls tāds pārlieku meln-
balti kontrastains, man gluži smukas kājas, 
Aivaram – „glīši” izsukāta bārda. Bet nu šis 
nenāk un nenāk pie manis – vīzējas. Iedo-
mājos pievilināt šamējo ar konjaku – atceros, 
ka Aivaram patika tā Sašiņa2 palaikam skan-
dētā tautas dziesmas parodija „attek zaļa lī-
daciņa, izrauj manu konjaciņu”. Ieleju tādā 
gurķu sālāmas burciņas izmēra glāzē krietno 
Grand Monarque, apsēžos dārzā pie lillā mi-
ķelīšu pudura, iemalkoju un gaidu. Kļūst pa-
tīkami silti, bet Aivars tikai tā spocīgi mocī-
gi pavīd uz strupu mirkli un pazūd atkal aiz 
mājas stūra... vai arī tā tikai mana brūnā ža-
kete, kas, uz „pleciņiem” pakārta, slinki žā-
vējas atturīgajā rudens saulē.

Nopūšos un gluži pagāniski vēršos pie ga-
riem. Dzirdu mammas3 drusku aizkaitināto 
balsi: „Kā tad, tu nevari par Ņurbuli4 uzrak-
stīt! Sāc tik – un aizies.” Un Viļņa siltais ba-
ritons: „Par Ņurbulīti gan vajag uzrakstīt, at-
miņas jau ātri izbalē.” Varētu jau šiem teikt, 
lai raksta paši, bet kur nu vairs...

Ja nevar saprast, kā iesākt, jāsāk no sāku-
ma. Un sākumā bija trīs pasaku tēli – Lei-
nerts, Leikarts5 un Neibarts. Bērnībā visus 
trīs spilgti iztēlojos, klausoties mammas „le-
ģendās” par Rīgas bohēmu 60. gadu otrajā 
pusē. Realitātē Leikartu tiku redzējusi vienu 
reizi – nezin kāpēc uz kruķiem. Leinertu vien-
reiz dzirdēju – vēlā vakara stundā pie mūsu 
dzīvokļa durvīm neglītā vārdu apmaiņā ar 
1 Gleznotājs Vilnis Eglītis (1938-2005), autores pirmais 
vīrs.
2 Aleksandrs Matulis (1952-2007), žurnālists, 70. gadu 
Rīgas bohēmas personāžs.
3 Ligita (Krisberga, Kalnāre, Lāce, Gaubšteina), Viļa 
Lāča vecākā dēla Zigurda pirmā sieva, filoloģe, žurnāliste, 
populāra 50.-80. gadu bohēmiste (1932-1993), autores 
māte.
4 Šī iesauka, kas Neibartam tika dota brīžiem neskaidrās 
valodas dēļ, bija kļuvusi par otro vārdu.
5 Uldis Leinerts (1936-1969) un Varis Leikarts (1940-
1978), dzejnieki, abi miruši traģiskā nāvē, visticamāk, kā 
padomju varai nevēlamas personas.

manu vectēvu. Šķiet, bija atsūtīts aizņem-
ties naudu krogus tēriņa nomaksai. Neibartu 
man pirmoreiz parādīja Bastejkalnā, no pa-
liela attāluma, velveta žaketē, samta bereti 
galvā, garajiem matiem un bārdai vējā plī-
vojot. Cik atceros, bija notikusi tāda kā sāpī-
ga šķiršanās, kā vilšanās starp viņu un mam-
mu. Viņa pakāpās aiz skulptūras, lai netaptu 
pamanīta, un teica: „Tur aiziet mans Aivars.”

Bet pa īstam ar Aivaru tikām viens otram 
priekšā stādīti daudzus gadus vēlāk, kādā 
mammas jubilejā Juglas dzīvoklī. Viņš atnā-
ca kopā ar „sievieti” Sarmīti. Čaka pētnieks 
Arnolds Būmanis6 sajūsmā dvesa: „Ak, ja 
man būtu sieva ar tādām miesām!” Un es 
nevarēju saprast, kā tāda sieviete – tik slai-
ka un efektīga – varējusi apprecēties ar šitā-
du „ķerbuli”. Jo tolaik uz „Ņurbu”, kā viņu 
šad tad dēvēja draugi, turēju ļaunu prātu – 
pēc kādas uzdzīves nakts viņš bija izgriezis 
caurumu ģimenes relikvijā – vienā no skais-
tajām vecvectēva māsas Laukgaļu Līnes aus-
tajām segām – un apvilcis to kā tolaik modī-
go pončo. Nelīdzēja nekādi „zum” un „čā”, 
nedz „vaid” un „nevaid”, varēja, cik grib, bo-
līt savas bērnišķīgi naivās acis – es neļāvos 

„šarmēties”.

6 Arnolds Būmanis (1931-1982), literatūrvēsturnieks, 
Ligitas kursabiedrs un draugs mūža garumā.

Aivars Neibarts 1960. gados
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Paies vēl daži gadi, es arī piesardzīgi ie-
mērkšu pirkstgalus tai bohēmas peļķītē un 
Neibartu sastapšu itin bieži – Dzejas dienas, 
Mākslas dienas, provinces teātru viesizrādes, 
brauciens ar „katamarānu” pa Amatu, Līgo 
nakts Arvīda Ulmes mājās Burtniekos... Bet 
par to laiku Aivara sakarā man nav nekādu 
īpaši personisku atmiņu. Aivars piedalījās, 
bija līdzās, taču es no viņa mazliet tā kā vai-
rījos, varbūt tāpēc, ka neticēju tam, ko viņš 
rādīja virspusē, bet nevarēju arī uzminēt, kas 

„lācītim vēderā”. No tā laika gan esmu pata-
pinājusi divus Aivara teicienus, ko attiecīgos 
dzīves brīžos lietoju vēl tagad: „Lai tā talka 
liek man mieru, kā es viņai!” (runa laikam 
bija par kādu Rakstnieku Savienības organi-
zētu pasaules kopšanas pasākumu) un „Kurš 
nūdele mani uzmodināja?” (tā Aivars, Jāņu 
rītā no siena kaudzes iztrenkāts).

Neibarts un Lidžene7

Viņi bija pārāk līdzīgi, lai būtu viens otram 
radīti. Mūžīgie bērni ar dziļiem pazemes 
avotiem, talantīgi gaisagrābšļi un palaidnie-
ki. Aivars ņurbulēja, mammas valodas upes 
kompānijā nevarēja apturēt. Neesmu re-
dzējusi, bet zinu, ka abi ir ziemā ar raguti-
ņām no kalna laidušies (varu derēt, ka raga-
vas kalnā atpakaļ vilka Lidžene). Aivars esot 
mammai pie gultas lasījis tolaik vēl nelegālo 

„Meistaru un Margaritu”. Turējis viņas augst-
papēžu kurpi uz plaukta savā istabiņā Āžu 
bulvārī8. Tā man ir stāstījuši. Bet Aivara bildi-
nājumu mamma noraidīja, jo viņai (gluži pa-
reizi) likās, ka ģimenē ar vienu „plānprātiņu”9 
pietiek, kādam tomēr arī par dzīves praktis-
ko pusi jārūpējas. „Es taču būtu rūpējies,” tā 
Aivars pēc daudziem gadiem esot teicis – ai, 
neticu, neticu, kaut mīļa tāda pārliecība.

Aivars laikam gan nebija īpašs dzīvnieku mī-
ļotājs (vismaz nedemonstrēja sevi kā tādu), 
kaķus sauca par „raganu instrumentiem”, 
bet tieši viņam mamma uzticēja savu sune-
ni Rommiju, kad pašai bija jādodas uz slim-
nīcu. Skolas gados mammu par sliktu uzve-
dību direktore Duškina10 reiz uz pāris nedē-
7 Šī iesauka Ligitai bija tikpat stipri „pielipusi” kā 
Neibartam „Ņurbulis”.
8 Šādi Aivars ar lepnumu dēvēja mazo Āžu ielu 
Sarkandaugavā, kur atradās viņa koka namiņš.
9 Rīgas bohēma, pretnostatot sevi oportūnistiem un 

„pareizajiem”, dēvējās par „plānprātiņiem”.
10 Marta Duškina (1901-1986), gleznotāja Paula Duškina 
māte, bija Rīgas 3. vidusskolas direktore, Ligita un Pauls 
bija tuvi draugi kopš skolas gadiem.

ļām izslēgusi no skolas. Un viņas mūža bei-
gās gandrīz notika tāpat – Neibarts ar Kun-
nosu11 pieskandalēja veco ļaužu pansionātu 
tik braši, ka mammu no turienes gandrīz iz-
meta „za narushenjije discipljini”12. Aivara 
dārzā sēdējām pēc tam, kad bijām mammu 
apbērējuši (tas fiksēts Jāņa Uzulnieka13 filmi-
ņā). Notika tā pavisam dīvaini. Mammas bē-
rēs lāgā nevarēju paraudāt – tai vājprātīgajā 
jūlija karstumā un uztraukumos (nebija taču 
mobilo telefonu, tik daudzi mammas draugi 
palika neapziņoti) emocijas bija it kā „aizkor-
ķējušās”. Asaru plūdi, pilnīgi nevaldāmi, iz-
gāzās ārā Aivara bērēs. Martinsons14 burtiski 
līda sejā ar savu kameru, bet man bija vienal-
ga. Grūti izskaidrot, bet bija vienlaikus lielas 
bēdas un laba attīrīšanās sajūta, patiesas at-
vadas no viņiem abiem, skaudrs žēlums, ka 
uz visiem laikiem zudis kaut kas unikāls. 

Neibarts un Eglītis

Nebija daudz tādu ļaužu, kurus mans pir-
mais vīrs Vilnis būtu patiesi uzskatījis par 
draugiem, jo lielākoties viņa darbnīcā Te-
ātra ielā tādi „gadījuma” cilvēki vien ganī-
jās – kad „Skapi”15 vēlā nakts stundā beidzot 
slēdza, „mākslinieki, meitenes un laulības 
pārkāpēji”16, apaļīgās karafītes zem jakas pa-
slēpuši, kāpa augšā pie Eglīša. 

Aivars bija viens no retajiem draugiem. Ai-
varam bija atvēlēts Eglīša darbnīcā savu 40. 
gadu „jubilejumu” nosvinēt – tā bija liela pri-
vilēģija. Un, uzaicināta uz Aivara dzimšanas 
dienas svinībām, es tā pa īstam „iekritu acīs” 
Vilnim, bet tas jau ir cits stāsts. Vēlāk, kop-
dzīvē ar Vilni, nereti brīnījos, kas saista šos 
divus tik dažādos cilvēkus. Jā, Liepāja, pro-
tams. Bet Vilnis bija racējs, nepadarāmu 
darbu darītājs, turpretim Aivars šaudījās kā 
11 Juris Kunnoss (1948-1999 ), dzejnieks.
12 Par disciplīnas pārkāpšanu (krievu val.).
13 Jānis Uzulnieks, kādreiz kinoamatieris un bohēmists 
ar iesauku „Plancka” (jo dzīvoja privātmājā Planīcas 
ielā), tagad viens no ievērojamākajiem Latvijas rožu 
audzētājiem.
14 Marģers Martinsons (1939), fotogrāfs un video 
operators, centies neformāli fiksēt daudzus kultūras 
notikumus.
15 Ikoniskais un leģendārais viesnīcas „Rīga” bārs, kur 
tikās dažādu paaudžu bohēmisti, iesauku guvis telpas 
koka apdares dēļ. Oficiāli bija atvērts līdz pusnaktij, bet 
pēdējie viesi nereti tika izvadīti pēc 2 naktī. Protams, tur 
apgrozījās arī čekas ziņotāji, kam bija uzdots uzmanīt 

„plānprātiņus”.
16 „Mākslinieki, meitenes un laulības pārkāpēji, laiks 
doties mājās!” – slavenais bārmenes Valijas sauciens, pēc 
kura patiešām bija jāpamet „Skapis”.
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spāre, dzīvoja dzīvi pārlidojumos un „cītīgi 
riču raču spēlēja”. Šķiet, reizēm mudināja arī 
Vilni ņemt tās lietas vieglāk, vairāk gleznot, 
mazāk būvēt, jo atceros Eglīti gandrīz dus-
mīgi atcērtam: „Jums, dzejniekiem, pietiek 
ar blociņu un zīmuli, bet man vajag bāzi, kur 
gleznot, gruntēt audeklus un taisīt rāmjus!” 
Aivaru Vilnis gleznojis vairākkārt, pat „Klusa-
jā dabā ar darbnīcu” viens no attēlotajiem 
priekšmetiem ir Aivara portrets.

Viņi viens otru ļoti respektēja. Vilnim nepati-
ka „dzērājiem” dot naktsmājas darbnīcā, ne 
reizi vien dzirdēju viņu sakām, ka Ņurbulītim 
tas gan būtu atļauts. Bet Aivars to laikam 
gan nekad neizmantoja – aizpogāja mūžīgo 
velveta žaketi un nakts melnumā (vai tā vai-
rāk uz rīta pusi) gāja no Eglīša „svētnīcas” uz 
Torņkalnu pie „mīļotās māmiņas”. Nedz Nei-
barts, nedz Eglītis nepiederēja pie viegliem, 
visiem tīkamiem cilvēkiem, kā viens, tā otrs 
varēja būt nepieņemams „žigulēvičiem” (tā 
Neibarts dēvēja mietpilsoņus). Viņus vieno-
ja godīgums pret savu radošo darbu, spēja 

„ieiet ziedā kā pieliekamajā kambarī” un tad 
nest to medu uz mājām – uz gleznu, uz dze-
joli.

Neibarts un dāvanas
„Un kur manas dāvanas?” Aivars kā vīlies 
bērns noprasīja man un draudzenei, kad 
bijām ieradušās pie viņa uz jubileju tikai ar 
alpu vijolīšu pušķi un kādu grādīgas dziras 
pudeli. „Mēs pašas esam dāvanas,” drau-
dzene lepni atteica, un Aivaram nekas cits 
neatlika, kā vien nomurdulēt zem degu-
na raksturīgo „ehmjā”. Mēs pēc tam ironis-
ki spurdzām, ka Ņurbulis laikam gaidījis no 
mums pašadītas zeķes. Bet lielajam bērnam, 
kas pats visiem dāvināja vai nu dzejoļus, vai 
kaut ko jancīgu, laikam bija gribējies vienreiz 
saņemt ar lentīti apsietu sainīti – kā tādam 

„godīgajam ļautiņam”.

Draugiem Aivars bieži dāvināja no rūtiņu 
burtnīcas vai bloknota izplēstas lapiņas ar 
saviem pantiem (kādas bibliogrāfiskas vērtī-
bas tagad!). Man reiz pat tika vesela burtnī-
ca (tiesa gan, tur bija taupīgi ierakstīts tikai 
viens dzejolis). Starp mammas papīriem at-
radu vienu tādu lapiņu, datētu „1992. gada 
Ligitas mēnesī”, ej nu zīlē, vai ar to domāts 
maijs, kad mammai bija dzimšanas diena, vai 
jūnijs – kad vārda diena. Augšmalā kreisajā 
pusē rakstīts „Ļoti slepeni”, labajā – „Glabāt 

mūžīgi”. Glabāju. Bet pats dzejolis gan jau ir 
pa šo laiku „atslepenots”, citēju no lapiņas: 

 kulē ķešā kabatā manā
 dīžāt dīžājas
 tukšums un klusums
 dižs un
 zviedz jestri kā
 ērzelis razbainieks slepkavnieks dūls
 jeb jeb kā
 viens garš turku pups kurš
 aizceļojis uz
 torņkalna angliju jo
 vista 
 liek
 olai
 dirsā

 veiksmīgi varoņdarbus veikt  
 vēl ligitai aivars N.

Zinu, ka mammai reiz ticis arī no Operas ap-
stādījumiem izcelts rožu krūmiņš. Nesmu-
kums sanāca ar manu 30. dzimšanas dienas 
dāvanu. Neibarts ieradās, baltā kreklā uz-
cirties, un iedāvināja man skaistu stikla vāzi 

„no pirmskara laikiem” un garkāta rozi. Man 
jau uzreiz bija tāda nelaba nojauta, ka minē-
tie labumi nav iegūti gluži godīgā ceļā. Tā arī 
bija. Pēc dažām dienām zvanīja Sarmīte un 
lūdza viņas vāzi atdot, ko ar labu prātu arī 
darīju. Par rozes izcelsmi vēsture klusē...

Reiz Vilnis nevarēja būt Rīgā tieši tai laikā, 
kad Aivaram dzimšanas diena, tāpēc palū-
dza, lai es aizbraucu uz Sarkandaugavu un 
aizvedu Aivaram dāvanu – prāvu sveci īs-
tena vācu rūķa paskatā. Vilnis priecājās, ka 
Aivars varēs uzjautrināties, kad tas resnulis, 
daktij degot, sāks kust un pinkšķēt parafī-
na asaras. Bija tik drūma, tumša decembra 
diena. Satuntuļoju jaunāko dēlu, ko neva-
rēja vienu vēl mājās atstāt, un braucām abi. 
Bet Aivaram topēcpusdien prāts nenesās uz 
jokiem. Viņš bija neparasti kluss, saspringts 
un skumjš. Vienīgais ciemiņš tobrīd bija viņa 
brālis, istabiņā tik nemājīgi auksts, ka mē-
teļus atstājām nenovilktus. Nezinu, kas to-
reiz bija atgadījies – varbūt allaž tik neno-
pietnais Neibarts bija atvēlējis sev depresijas 
greznību.

Neibarts un es. Gandrīz necienīgi tādu 
„apakšvirsrakstu” likt, jo nav jau nekā daudz, 
ko zem tā rakstīt. Bija labu brīdi jādomā, kā-
pēc 1984. gadā izdotajā grāmatiņā „Rūķis kā 
jau rūķis” ir ieraksts „Ilzīt, visi rūķi tevi tenci-
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na par dalības jemšanu rūķu dzimšanā. Liel-
rūķijas Vadons: Aivars Neibarts”. Atcerējos 

– Aivara panti bija viņa sīkkricelīgajā rokrak-
stā rakstīti, un, lai iesniegtu grāmatas manu-
skriptu izdevniecībā, viņš palūdza man tos 
pārrakstīt uz rakstāmmašīnas – tās baisās 
Ukrainā ražotās klaberkastes, kas man, „di-
ženai redaktrisei” (tā Aivars) padomju celt-
niecības un juridiskās literatūras redakcijā, 
pienācās kā darba instruments.

Trīs reizes Aivara teiktais ir bijis man attiecī-
gajā dzīves brīdī ļoti nozīmīgs. „Kāpēc tev ir 
ūsas?” viņš Skapī reiz pikti noprasīja. Vai die-
niņ, kā sabozos! Un cik labi, ka Aivars savā 
bērnišķīgajā tiešumā tā uzbruka manam ap-
lamajam priekšstatam, ka sievietes intelek-
tualitātes pierādījums ir arī pilnīga nerūpē-
šanās par savu izskatu. Bet pēc kāda laika 
dzirdēju šādu tekstu: „Latvijā es pazīstu tikai 
divas īsteni latviski skaistas sievietes – tevi 
un Ditu Krenbergu.” Tas nu gan glaimoja un 
cēla pašapziņu, kaut, godīgi sakot, manis sa-
līdzināšana ar daiļo flautisti bija stipri pārspī-
lēta. Trešā reize bija kāda negaidīti dziļa sa-
runa, nē, patiesībā lekcija, ko nolasīja Aivars 

– par „smalko” ķermeņu ceļošanu, par at-
dzimšanu un karmu. Jaunības augstprātī-
bā vēlāk teicu mammai, ka man jau neviens 
vairs neko jaunu nevar pateikt, ja nu vienīgi 
Aivars. Uzreiz redzēju, ka viņai tas kaut kā 
nepatika. „Ko nu viņš tev var pateikt,” bija 
tāda nievīga atbilde, bet tas bija meitas ma-
zais triumfiņš, bērna mūžīgā vēlme kaut jel 
kādā ziņā pārspēt savu radītāju – lai arī viņš 
tev lasīja Bulgakovu, tomēr tādas sarunas 
jums laikam gan nav bijis.

Ir palicis kaut kas, kam nezinu izskaidrojumu. 
Aivara kāzu dāvana man bija dzejolis, un 
tam nobeigumā vārdi „sākas mans aukstais 
karš pret tevi”. Varu tikai minēt, un viens no 
minējumiem – Aivars ar savām šķietami nai-
vajām acīm jau saskatīja to, kas man pašai 
tobrīd vēl bija neapjausts. Bet varbūt gluži 
vienkārši tas bija dzejolis, kas rakstīts uz lapi-
ņas, kuru no blociņa varēja vieglāk izplēst.  □
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Aivars Neibarts 1990. gados

Rakstniece Ilze Lāce-Verhaeghe strādājusi par 
juristi-lingvisti Eiropas Savienības Padomē, 
tulkojusi vairāk nekā 50 angļu un amerikāņu 
darbus, dzīvo Vācijā.
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Ineta Lipša

LĒDIJAS ČATERLEJAS 
MĪĻĀKAIS UN TRĪS 
LATVIEŠU PROFESORI

Deivida Herberta Lorensa (1885-1930) ro-
māns Lēdijas Čaterlejas mīļākais (1928, Itā-
lijā) latviski pirmo reizi ir izdots 1934. gadā, 
tomēr Latvijas Nacionālās bibliotēkas elek-
troniskajā katalogā šī izdevuma nav. Iemesls 
izdevuma retumam varētu būt peripetijas, 
ko tas piedzīvoja uzreiz pēc izdošanas. To ne 
tikai aizliedza un ar politiskās policijas norā-
dījumu izņēma no tirdzniecības – neatlaidīgs 
prokurors centās panākt, lai ar cietumsodu 
tiktu sodīts arī romāna izdevējs. Vajadzē-
ja vien iegūt autoritatīva literatūras eksper-
ta atzinumu, ka romānam nav zinātniskas 
vai mākslinieciskas vērtības. Tā tika ierosinā-
ta iepriekšējās izmeklēšanas lieta, kas atro-
das Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā*. Grāmatniecības vēsture tā-
dējādi ir tikusi pie iespējas iegūt triju Latvi-
jas Universitātes profesoru – teologu un fi-
lologu – pārdomas par romānu, kura siže-
tu nosaka seksualitātes tēlojums. Atzinumu 
rak stīšanas laikā luterāņu mācītājs, folklo-
rists, dzejnieks Ludvigs (Ludis) Bērziņš (1870-
1965) un valodnieks Juris Plāķis (1869-1942) 
bija vīri vecumā ap 65 gadiem, bet teologs, 
filozofs Kārlis Oskars Kundziņš (1883-1967) 
– mazliet pēc 50. Balstoties uz viņu atzinu-
miem, Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa izmek-
lēšanas tiesnesis divas reizes pieņēma lēmu-
mu nesaukt izdevēju pie kriminālatbildības 
nozieguma sastāva trūkuma dēļ, un nosū-
tīt lietu izbeigšanai, bet Rīgas apgabaltiesas 
viceprokurors abas reizes izdarīja spiedienu, 
lai panāktu lēmuma pārskatīšanu. 

„Izplatījis apzināti nekaunīgus 
sacerējumus”

D.H. Lorensa romānu no angļu valodas bija 
iztulkojis rakstnieks Augusts Mežsēts (1890-
1977) – grāmatas pasītē bija norādīti tikai 
viņa iniciāļi A.M. Savukārt izdošanu izdev-
niecībā „Afrodīte” pasūtīja un apmaksāja fir-
mas „Bellacord Electro” skaņu plašu noda-
ļas vadītājs, 26 gadus vecais Edgars Ernests 

Foršū, nododot romānu iespiešanai un izpla-
tīšanai apgādam „Grāmatu Draugs”. Viņa 
nopratināšanas protokolā izmeklēšanas ties-
nesis fiksējis, ka Foršū grāmatas izdošanā 
bija ieguldījis 600 latus. Tobrīd varas centie-
ni sargāt latviešu lasītāju no erotiskās litera-
tūras grāmatu izdevējiem bija zināmi kaut 
no gadījuma ar Pjēra Luisa Bilitis latviešu tul-
kojuma izdošanu 1928. gadā. Lai tas būtu 
iespējams, eksemplārus izdevējs numurē-
ja un īpašnieku sarakstu nodrukāja grāma-
tas beigās. Pārdošanā tā netika laista. Vai 
cits piemērs – 1932. gadā izdevniecība „Val-
ters un Rapa” pēc ekspertu atzinumiem, kas 
diemžēl nav saglabājušies, nolēma neizdot 
Latvju dainu sesto – „nerātno tautasdzies-
mu” – sējumu. To izdošanai bija sagatavojis 
viens no romāna Lēdijas Čaterlejas mīļākais 
ekspertiem Ludis Bērziņš.

Uz pārdomām par to, ka E.E. Foršū varētu 
būt bijis tikai izdošanas izkārtne un ka apgā-
da „Grāmatu Draugs” īpašnieks Helmārs Ru-
dzītis bija nopietnāk iesaistīts romāna izdo-
šanā, vedina fakts, ka viņš bija arī E.E. Foršū 
darba devējs kā firmas „Bellacord Electro” 
īpašnieks. Iespējams, ka viņš tādējādi nodro-
šināja savu grāmatu izdevniecību pret var-
būtējiem tiesu darbiem, un, ja tā, tādas shē-
mas lietā likšana bija tālredzīga. 

Tikai 1934. gada 27. marta vakarā kādu daļu 
nupat izdotās grāmatas apgāds nosūtīja uz 
tirdzniecības vietām provincē, bet daļu nāka-
majā rītā nogādāja vairākiem Rīgas kioskiem. 
Jau tajā pašā dienā Rīgas Apgabaltiesas vice-
prokurors Ādolfs Robežnieks nosūtīja Iekšlie-
tu ministrijas Politiskajai pārvaldei telefono-
grammu ar lūgumu apķīlāt D.H. Lorensa grā-
matu Lēdijas Čaterlejas mīļākais. Politiskās 
pārvaldes Rīgas rajona priekšnieks Jānis Frid-
rihsons attiecīgu rīkojumu uzreiz adresēja 
Galvenā pasta kantora priekšniekam, Dzelz-
ceļu policijas Rīgas iecirkņa priekšniekam, Rī-
gas un Jelgavas apriņķu priekšniekiem, kā 
arī visiem apriņķu priekšniekiem, Liepājas un 
Daugavpils prefektiem un Dzelzceļu policijas 
priekšniekam. 

Divu dienu laikā viceprokurors romānu bija 
izlasījis – 31. martā viņš ziņoja Rīgas apga-
baltiesas 1. kriminālnodaļai, ka D.H. Loren-
sa grāmatas saturā, īpaši 223.-225. lappu-
sēs, ieraugāmas Latvijas Soda likuma 307. 
pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
pazīmes, kas formulētas šādi: „Kas glabājis *LNA LVVA, 5555, fonds, 1. apraksts, 648. lieta

GRĀMATAS
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pārdošanai, pārdevis, atklāti izlicis vai citā-
di izplatījis apzināti nekaunīgus sacerējumus 
vai notēlojumus, kuriem nav ne zinātniskas, 
ne mākslas vērtības, sodāms: ar cietumu. 
Bez tam, ja vainīgais ir tirgotājs vai perio-
diska izdevuma izdevējs vai redaktors, tiesa 
var viņam atņemt tiesību tirgoties vai tiesību 
būt par izdevēju vai redaktoru uz laiku no 
viena gada līdz pieciem gadiem.” Pamatojo-
ties uz viceprokurora ziņojumu, 1. krimināl-
nodaļa atstāja spēkā viņa lēmumu par grā-
matas apķīlāšanu. 

Visā Latvijā policijas kārtībnieki apstaigā-
ja grāmatu tirdzniecības vietas un, ja tajās 
atradās pārdošanā Lēdijas Čaterlejas mīļā-
kais, grāmatu konfiscēja un apķīlāja. 1934. 
gada 6. jūnijā Politiskās pārvaldes Rīgas rajo-
na priekšnieks Artūrs Aprāns konstatēja, ka, 
izdarot Rīgā un provincē kratīšanas, atrasti 
325 eksemplāri, nolēma izziņu nosūtīt Rīgas 
apgabaltiesas viceprokuroram tālākai rīcībai.

Viceprokuroru Ādolfu Robežnieku romāna 
saturs bija acīmredzami satriecis – viņš par 
visām varēm vēlējās, lai Rīgas apgabaltiesas 
1. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis (kura vār-
du paraksta nesalasāmības dēļ pagaidām 
nezinām) piemērotu šajā lietā pantu, kas pa-
redz sodu par nekaunīga sacerējuma izpla-
tīšanu. Izmeklēšanas tiesnesis ierosināja ie-
priekšējās izmeklēšanas lietu. Viņš vērsās pie 
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofi-
jas fakultātes vadības ar lūgumu ieteikt liet-
pratēju romāna zinātniskās un māksliniecis-
kās izvērtēšanas lietā. 1934. gada 18. jūnijā 
fakultāte ieteica tobrīd vēl vecāko docentu 
(no 1935. gada profesors) Ludvigu Bērziņu. 
11. jūlijā viņš ieradās Rīgas pilsētas 1. iecirk-
ņa Izmeklēšanas tiesneša kamerā un iesnie-
dza divu lapu garu atsauksmi, kuras sagata-
vošanā bija izlietojis desmit darba stundas. 

„Nav gluži bez literāriskas vērtības”

Luda Bērziņa galvenais secinājums bija tāds, 
ka romāns nav gluži bez literārās vērtības, 
jo „autors pietiekoši pārvalda rakstniecības 
techniku, notikumus tā aprakstīdams un 
raksturus tā zīmēdams, ka tas var lasītāju ie-
interesēt”. Tomēr literārā „vērtība nav visai 
augsta un cieš no tā apstākļa, ka autors it se-
višķi nododas dzīvniecisko norisu tēlošanai 
attiecībā uz cilvēku dzimumdzīvi”. 

Atzinuma centrālo daļu L. Bērziņš veltīja, lai 
parādītu izteiksmes līdzekļus, kādus rakst-
nieks D.H. Lorenss izmantojis, it kā lepojo-
ties. „Roku rokā ar šādu vaļīgu izteiksmi iet 
priekšstatu modināšana, kas attiecas uz dzi-
muma kopošanos,” raksta L. Bērziņš, un šo 
viņa frāzi ar vertikālu pasvītrojumu lapas 
kreisajā malā ir piefiksējis izmeklēšanas ties-
nesis vai viceprokurors. Tālāk viņš paskaid-
ro, ka „falluss tiek minēts nepārskaitāmas 
reizas” gan „prātnieciskās sarunās” kā „va-
jadzīgs pie domāšanas”, gan kā „tiltiņš, kas 
dzīves bezdibenam ved pāri uz nākotni”. 
Tāda veida funkcionalitāti recenzents saska-
ta atziņās, ka „blakus labai sirdij stāv dzīves 
priecīgs falluss”, kas ar „paceltu galvu” ap-
sveic katru gudru cilvēku”, un prātojums, ka 

„veselīga prāta saknes slēpjas vīrieša pautos”. 
L. Bērziņš citēja attiecīgos romāna formulē-
jumus, norādot pagināciju (grāmatas lappu-
šu numerāciju). 

Viņš piezīmēja, ka „falluss nav minēts tikai 
prātojumos”, bet „ar visām savām funkcijām 
aprakstīts arī ļoti daudzos konkrētos gadīju-
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mos”, un sniedza virkni atsauču kā pierādī-
jumu tam, kas kaut kādā ziņā būtu uzska-
tāms par riskantu. „Viņa sajuta piebriestam 
viņa fallusu (pag. 185.), šis falluss var ieiet 
viņā kā kinžāla trieciens, bet izmetis viņā 
visu savu spēku, tas sarāvās nevarīgs (pag. 
186. un 187.). Falluss sakustas, bet neceļas, 
kad lēdija saņem rokās mīļākā pautus (pag. 
234.)”, interpretē L. Bērziņš un turpina: „Ro-
māna varoņi nejūsmo par zilām acīm vai vī-
rieša varonību, bet tai vietā stājas skaistie 
gurni (pag. 285., 130.) un vēss smagums di-
vām oliņām viņa kāju starpā (pag. 186. un 
187.), bet it īpaši falluss, kas apzīmejams 
kā arabieša zirgs visvisādiem epitetiem. Tas 
ir valdonīgs (186., 224.), piebriedis (pag. 
285.), tumšs un liesmains, tik liels! Tumšs un 
drošs!, Tik augstprātīgs!, šausminošs, bet 
skaists!, sastindzināts, taisns, bet pēc akta 
maziņš un mīksts, bet vēlāk atkal ciets un 
pavēlošs (pag. 224 un 225). Pats par sevi sa-
protams, ka šis falluss izdara sēklas izstrūk-
ļošanu (pag. 304; 183; 124; 135; 144). Fal-
luss ir romāna A un Ω, jo arī pēdējajā teiku-
mā pakritušais, bet cerību pilnais Džons To-
mass, kas lēdijai Džen vēlē labu nakti, ir tas 
pats Falluss, kas 224. lappusē mums ir stādī-
jies priekšā ar šo vārdu.”

Rezumējumā L. Bērziņš secināja, ka dzi-
mumdzīve romānā tiek ierindota starp tīri 
fiziskām vai fizioloģiskām norisēm, turklāt 
centrālā problēma, kas nosaka cilvēka laimi 
kopdzīvē, izsakāma jautājumā, vai abas pu-
ses dzimumaktā reizā beidz. Viņš norādīja, 
ka šī ideja pausta vismaz 13 vietās grāma-
tā. Atzinuma lasītājs šo frāzi ir pasvītrojis, kā 
acīmredzot potenciālā apsūdzībā izmanto-
jamu faktu. Visbeidzot romāna vērtētājs vis-
pārina, ka romāna mērķis ir „cilvēka miesas 
dzīves” atbrīvošana no tradīcijām, bet līdz ar 
to – arī no ētiskām normām. Turklāt, tā kā 

„par dzimumsakariem, kas lēdijai ir ar mež-
sargu, viņas pašas tēvs runā gluži frivoli, tad 
jānāk pie slēdziena, ka grāmata normālas 
dzimumdzīves attīstību sabiedrībā neveicina, 
bet sabiedrību, īpaši jaunatni, var novest uz 
neceļiem, īpaši vēl, ja ievēro, ka no daiļlitera-
tūras iziet suģestīvs spēks, kāds pa daļai pie-
mīt arī šim romānam”.

1934. gada 28. septembrī Ludis Bērziņš ie-
sniedza otru atzinumu, kura saturs liecina, 
ka izmeklēšanas tiesnesis viņam bija lūdzis 
noskaidrot, vai Lēdijas Čaterlejas mīļākais ir 

tulkots no izdevuma, kas Anglijā atļauts, vai 
tāda, kas Anglijā aizliegts. „Noteiktus da-
tus šinī ziņā man neizdevās iegūt. Bet ne-
tieši dati liecina, ka autors pats savu izde-
vumu nav pārstrādājis, pielāgojoties kādas 
valsts autoritātes prasībām Anglijā,” atzina 
L. Bērziņš, kurš salīdzinājumam ar latviešu 
izdevumu bija analizējis romāna 1931. gada 
izdevumu vācu valodā. „Vai nu aiz minēta-
jiem motīviem vai citu iemeslu dēļ, autors 
savā romānā indecentos vārdus, kas atbilst 
ļoti kairinošām, kaut arī psicholoģiski moti-
vētām erōtiskām norisām, lietā ārkārtīgi bie-
ži.” Kā šajā aspektā spilgtākās vietas romānā 
viņš minēja tās pašas lappuses, ko bija uzrā-
dījis viceprokurors 31. marta ziņojumā Rīgas 
apgabaltiesai.

Baltsoties uz abiem L. Bērziņa atzinumiem, 
16. oktobrī izmeklēšanas tiesnesis, izskatījis 
savu iepriekšējās izmeklēšanas lietu, nolēma, 
ka nav pamata saukt E.E. Foršū pie atbildī-
bas kā nekaunīga sacerējuma izplatītāju, un 
lietu nosūtīja izbeigšanai.

Tomēr viceprokurors Ā. Robežnieks 22. de-
cembrī lūdza izdarīt papildus ekspertīzi, lai 
noskaidrotu, vai grāmatai Lēdijas Čaterlejas 
mīļākais ir kāda zinātniska vai mākslas vērtī-
ba, un, ja šāda vērtība tai būtu, tad noskai-
dot, „vai grāmatas autora izraudzītais sižets 
un tā apstrādājuma veids nav šo grāmatas 
literārisko vērtību iznīcinājuši”. Kā lietpratē-
jus viņš lūdza pieaicināt konkrētas paša iz-
raudzītas personas – Latvijas Universitātes 
profesoru filoloģijā Juri Plāķi un teoloģijas 
profesoru Kārli Kundziņu. Tādējādi Rīgas Ap-
gabaltiesas prokurors 31. decembrī nosūtīja 
izmeklēšanas tiesnesim „saraksti papildino-
ši lietai par grāmatu”, kas ietvēra viceproku-
rora Ā. Robežnieka vēlmes. Abus profesorus 
izmeklēšanas tiesnesis bija uzrunājis 1935. 
gada 11. janvārī – abi piekrita dot slēdzienu 
pēc divām nedēļām.

„Ir latviešu tautai par samaitāšanu”

Juris Plāķis, kurš savu darbu novērtēja ar 23 
darba stundām un saņēma par to 20 latu sa-
maksu, atzinumu iesniedza jau 1935. gada 
17. janvārī. Viņš konstatē, ka romāna autors 
attēlojis „piedauzīgas scēnas”, lietojis „bez-
kaunīgus, pieklājīgā sabiedrībā nelietājamus 
vārdus un teicienus”. Izklāstījis romāna si-
žetu, profesors konstatē, ka, cik vienkāršs ir 
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romāna sižets, tik vienkāršs ir arī tā sarežģī-
jums un atrisinājums.

„Tajā nav nekādu lielu sabiedrisku problē-
mu, nekādu augstu mērķu, ne arī attiecīgu 
raksturīgu tipu, ap kuriem saistītos romāna 
darbība, kuru vidū risinātos saprātīga, apzi-
nīga un izglītotas sabiedrības locekļu dzīve. 
Autors nemēdz arī pakavēties dabas skais-
tuma ainās, dzīves cildenos, ētiskos tēloju-
mos, augstu, cēlu mērķu meklēšanā un cen-
šanās pēc cilvēcīgas pilnības un augstākām 
gara dzīves tieksmēm; viņš nogrimst viscinis-
kākajā dzimuma kopošanās aktu tēlojumos 
un smeļ tajos, kā viņš pats dažkārt izteicas, 
fallusā, augstāko baudu un augstākās cerī-
bas samaitātās sabiedrības labošanā. Tādēļ 
visi romāna stāstījuma pavedieni, kas savijas 
ap šo jautājumu, izpaužas visrupjākos, vis-
ciniskākos, visbezkauniskākos vārdos un iz-
teicienos, ko autors liek mutē visādiem sa-
dzīves pārstāvjiem,” raksta J. Plāķis. „Te ir tik 
daudz riebīgu scēnu, momentu un bezkau-
nīgu vārdu, ka morālisks lasītājs to ar riebu-
mu nosviedīs no sevis projām, bet jaunekļos 
un morāliski mazvērtīgos cilvēkos tie modi-
nās nedabiskas kaisles viņu tāļākai pagrim-
šanai un izviršanai. Visriebīgākā scēna ir sēra 
Malkoma saruna ar Melersu: „... Nu, jaunais 
cilvēk, kā ir ar manu meitu? ... Jūs uztaisījāt 
viņai bērnu.” „Jā man bija tas gods” – Mel-
lers iesmējās (305. lapp.) „... Jūs esiet varens 
ērzelis... Ne tāds, kāds ir šis nolādētais Kli-
fords. Izrūnīts suns, tas viņš ir...” (306. lapp.). 
[..] Nekur lasītājs Lorensa pieminētajā romā-
nā nemana cildenas jūtas, dvēseles siltumu, 
tieksmes pēc dzīves jaukuma; tikumiskas 
skaidrības, īstas cilvēces mīlestības. Visur sal-
tums, riebums, cinisks izvirtums; visur pesi-
mistiska noskaņa, visur graušanas tieksmes. 
Nevar būt runa par romāna mākslas vērtību 
pozitīvā ziņā, nevar būt runa par mākslas un 
morāles izjūtas ierosmi lasītāja dvēselē. Stās-
tījuma pavediena risinājums saceļ vienīgi no-
spiestas jūtas, saceļ riebīgas kaisles sajūtu 
un pesimistisku noskaņu. Šis romāns ir lat-
viešu tautai par samaitāšanu un tādēļ nolie-
dzams pārdošanā un iznīcināms.” 

J. Plāķis atzinumu nobeidza ar nožēlu, ka to 
nav sapratis romāna Lēdijas Čaterlejas mīļā-
kais tulkotājs, kas, spriežot pēc tulkojuma 
valodas un stila, esot izglītots cilvēks. 

„Mākslas vērtību mazina uzbāzīgā 
tendence”

Recenzents Kārlis Kundziņš atzinumu savu-
kārt formulēja lakoniski dažās rindkopās un 
iesniedza 1935. gada 1. februārī (savu darbu 
novērtēja ar 15 darba stundām un saņēma 
par to 15 latu samaksu). Viņš norādīja, ka 
grāmatai nav zinātniskas vērtības (atzinuma 
lasītājs šo frāzi bija pasvītrojis ar sarkanu zī-
muli), jo „uzskats, kas viņā viscaur izpaužas, 
proti, ka visas dzīves atjaunošana atkarājas 
vienīgi no seksuālās dzīves parādībām, pie 
tam galvenā kārtā no viņas fizioloģiskās pu-
ses, nav pierādāms un savos pamatos, bez 
šaubām, ir dziļi aplams”. Nākamajā rind-
kopā profesors atzina, ka grāmatas auto-
ram tomēr ir tēlotāja spējas, tajā pašā laikā 

„mākslas vērtību mazina uzbāzīgā tendence” 
(arī šo frāzi dokumenta pasūtītājs bija izcēlis 
ar sarkanu pasvītrojumu), „kas guļ grāmatas 
pamatā, un ar nolūku vienpusīgi tēlotie tipi. 
Bez tam grāmatas galvenais sižets – seksuā-
lās dzīves procesi tik lielā mērā izvirzīts cen-
trā un attēlots tik ciniskā veidā, ka ar to tiek 
satricināta jebkura cieņa pret cilvēcīgi-ētisko 
un grāmata tāpēc kvalificējama kā negatīva 
parādība mūsu grāmatu tirgū.”

Gan izmeklēšanas tiesnesis, gan viceproku-
rors atzinumus bija cītīgi studējuši, ko aplie-
cina divu krāsu pasvītrojumi to tekstos. Pār-
svarā tie koncentrējās uz recenzentu formu-
lējumiem par trijām lietām – romāna vērtī-
bu, „riebīgajiem dzimuma akta tēlojumiem”, 
kā vairākkārt uzsvēra J. Plāķis, un uz daudz-
veidīgajiem izteiksmes līdzekļiem, kas lietoti 
dzimumlocekļa (fallusa) attēlojumā.

Izmeklēšanas tiesnesis 19. februārī tomēr 
nolēma, ka lietas apstākļi nav grozījušies arī 
pēc abām otrreizējā izvērtēšanā saņemtajām 
lietpratēju atsauksmēm, jo eksperts LU pro-
fesors K. Kundziņš netieši atzīst, ka romā-
nam piemīt zināma mākslas vērtība. Tiesne-
sis nolēma šo lietu vēlreiz nosūtīt izbeigšanai 
noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ. 
Tomēr 30. martā viceprokurors Ā. Robež-
nieks jau atkal lietu atsūtīja atpakaļ, lūdzot 
saukt pie atbildības Edgaru Ernestu Foršū 
par to, ka viņš 1934. gada martā Rīgā izpla-
tījis, nododot pārdošanai uz komisiju grā-
matu izdevniecībai „Grāmatu Draugs”, viņa 
izdotu apzināti nekaunīgu sacerējumu – vai-
rāk kā 800 eksemplāros, „kuram nav ne zi-
nātniskas, ne mākslas vērtības”. Viceproku-
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rors recenzentu atzinumos uz sevis izvirzīto 
jautājumu – noskaidrot, „vai grāmatas au-
tora izraudzītais sižets un tā apstrādājuma 
veids nav šo grāmatas literārisko vērtību iz-
nīcinājuši”, acīmredzot saskatīja apstiprino-
šu atbildi, kamēr izmeklēšanas tiesnesis to 
joprojām nekonstatēja. Viceprokurors vien-
kārši atmeta, piemēram, L. Bērziņa konstatē-
jumu, ka daiļliteratūrai piemītošais suģestī-
vais spēks daļēji piemīt arī romānam Lēdijas 
Čaterlejas mīļākais. 

Trešajā piegājienā 2. aprīlī izmeklēšanas ties-
nesis izdarīja viceprokurora pieprasīto, pie-
ņemot lēmumu saukt E.E. Foršū pie atbildī-
bas. Apsūdzētais vainu neatzina. 12. aprīlī 
izmeklēšanas tiesnesis nosūtīja lietu vairs ne 
viceprokuroram Ā. Robežniekam, bet Rīgas 
apgabaltiesas 4. iecirkņa viceprokuroram. 
Dokuments, kas fiksē šo rīcību, ir pēdējais 
izmeklēšanas lietā. Lēdijas Čaterlejas mīļākā 
izdevēja apsūdzības turpmākā gaita nav zi-
nāma. Bet iepriekšējās izmeklēšanas lietā ra-
dītās recenzijas par erotisko romānu var ra-
dīt kādu priekšstatu par to, kā savulaik būtu 
varējusi attīstīties latviešu leksika erotikas ar-
tikulācijā. 

Ineta Lipša ir vēsturniece, Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece.  
Pēta 20. gadsimta sociālo vēsturi.

IZAICINOŠĀ 
SIEVIŠĶĪBA
Laura Vinogradova. izelpas.  
Zvaigzne ABC, 2018

Par to, ka īsprozas uzplaukums latviešu ori-
ģinālliteratūrā pēdējo gadu laikā pakāpenis-
ki uzņem arvien manāmākus apgriezienus, 
runāts tiek jau labu laiku un ne bez pama-
ta. Pie stāstu krājumu radīšanas ķērušies ne 
tikai jau pazīstami prozaiķi, bet nereti tie-
ši īsprozas lauciņā debitē arī jaunie literā-
ti. Stāstu krājumi dominē gan šīgada balvai 

„Kilograms kultūras”, gan jau vairākus gadus 
– arī Latvijas Literatūras gada balvai nominē-
to literāro darbu skaitā. Šķiet, pamatoti ap-
galvot: īsproza savas vairākus gadu desmi-
tus zaudētās pozīcijas literatūras pasaulē šo-
brīd atkaro ar uzviju.

2018. gads latviešu oriģinālliteratūrā iezīmē-
jies ar vēl kādu interesantu tendenci – vairā-
kus neapšaubāmi veiksmīgākos stāstu krāju-
mus šī gada laikā sarakstījušas tieši sievietes. 
Ievērību izpelnījās gan Janas Egles otrais krā-
jums Svešie jeb Miļenkij ti moi, ar savu otro 
krājumu Tad redzēs par sevi atgādināja arī 
Dace Vīgante, bet ar pirmajiem krājumiem 
īsprozas lauciņā debitēja gan latviešu lasītā-
jam jau labi pazīstamā Inga Gaile, gan auto-
re ar līdz šim mazāk zināmu vārdu – Laura 
Vinogradova, kurai pirms neilga laika iznāca 
pati pirmā – bērnu grāmatiņa Snīpulītis.

Iespējams, var rasties doma, ka šādā rakst-
nieču radīto darbu koncentrācijā literātei de-
bitantei būtu grūti piedāvāt lasītājam kaut 
ko fundamentāli jaunu un atšķirīgu. Jau 
pats stāsta formāts galu galā rakstnieku zi-
nāmā mērā ierobežo, spiežot akcentēt vienu 
spilgtu centrālo asi, kuru nevar – kā to reizu-
mis redzam episkās prozas autoru izpildīju-
mā – nomaskēt aiz plašiem aprakstiem, iz-
vērstām paralēlām sižeta līnijām un liela tēlu 
skaita. Metaforiski runājot, īsprozas formāts 
savā ziņā atgādina īsu televīzijas sižetu, ne-
vis spēlfilmu – vai nu tā radītājam izdodas 
nedalīti pievērst ekrānam skatītāja izklaidīgo 
uzmanību, vai nē. Trešā varianta nav. Tāpēc 
gribas apgalvot, ka jau pati īsprozas speci-
fika izvirza autoram nenoliedzami augstas 
prasības un pieprasa visai filigrānu meista-
rību.Il
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mute, grēcīga un koša / grib saldai gaismai 
atvērties.” Un šeit nav runa par dzimumu 
stereotipiem – tā ir nostāja, kas caurvij visus 
(jāpiebilst – gandrīz visus pirmajā personā 
rakstītos) stāstus. Šai prozā nav ne vēsts no 
aizsegšanās ar klišejām par sievišķumu, ne 
vēsts no taisnošanās – tā ir proza, kuru lasot, 
abu dzimumu lasītājs vienlaikus klusībā jūs-
mos un ārīgi, ļoti iespējams, nošermuļosies. 

No vienas puses, šie teksti ir piesātināti ar 
taustāmām, miesiskām, fizioloģiskām deta-
ļām (tomēr neizejot ārpus civilizētības ro-
bežām). Taču jau klasiskajā mitoloģijā pa-
zīstamais iedalījums starp vīrieti – apolonis-
ko garu un sievieti – dionīsisko miesu ir ti-
kai daļa no kopējās ainas, kādu mums zīmē 
jaunā autore. Sākot no pirmā stāsta „kafija 
un zemenes”, kurā dzērāja vīra līdz izmisu-
mam novestā sieva paklusām lej vīra krūzē 
augu mēslojumu „Vito”, un beidzot ar stās-
tu par sievietes cīņu ar krūts vēzi, autore – 
ne kliedzot, bet pietiekami skaļi – ataino fi-
ziskos dzīves aspektus, sievietes miesu kā 
dvēseles mājvietu un nereti – cietumu. Mie-
siskie aspekti, kādus loģiski asociējam ar sie-
višķīgumu, tostarp jau minētā slimība, tāpat 
seksuālās attiecības – gribētas un negribē-
tas, grūtniecība, krūtsbarošana, dzemdības – 
tekstos dominē ļoti uzstājīgi, taču vērīgs lasī-
tājs redzēs, ka tā ir tikai viena medaļas puse, 
un apjautīs, ka autore cenšas pateikt tieši to 

– ka, raugoties uz sievieti, mēs, abu dzimu-
mu lasītāji, nereti zemapziņā cenšamies no-
reducēt šos ārīgi redzamos faktorus tikai līdz 
ķermeniskajam līmenim, kaut patiesībā tie 
sevī slēpj ko nesalīdzināmi vairāk.

Autore atļaujas mest izaicinājumu lasītā-
ja zemapziņai, kurā neviendabīgā mikslī sa-
jaukušies sieviešu žurnālu un dāmu romānu 
kultivētie stereotipi par sievišķības miesiska-
jiem aspektiem (ar vai bez vāji slēpta nici-
nājuma pret šiem stereotipiem) un kaut kur 
vēl dziļākā līmenī labi nomaskēta pārliecība, 
ka rakstniece sieviete var piedzīvot „literā-
ro pestīšanu”, ja ļauts izmantot šādu ķece-
rīgu definīciju, tikai tad, ja savos tekstos ne-
akcentē specifiski sievišķo, tātad: kaut kādā 
ziņā tekstuāli paškastrējoties. Vinogradova 
savu tekstu sievietei (jo, kaut gan sižeti ir 
daudzveidīgi, vēstošā balss ir viena, un uz-
drošinos pieļaut, ka tas ticis darīts mērķtie-
cīgi) liek paziņot skaļi un nepārprotami: „Jā, 
es esmu sieviete! Jā, man ir krūtis un olnī-

Lauras Vinogradovas krājums izelpas pirma-
jā acu uzmetienā nedaudz atgādina Daces 
Vīgantes jauno grāmatu – apjomā neliels, ar 
izteikti simbolisku vāka noformējumu, tas 
savā ziņā šķiet it kā paslēpies, aizplīvurojies 
un latviskā pieticībā (ko pastiprina noformē-
jumā izmantotie pelēcīgie toņi) par sevi it kā 
apgalvo: „Ko nu es, es jau neko.” Taču, sākot 
lasīt, iespaids mainās teju uzreiz un varētu 
pat teikt, ka radikāli. Ja Daces Vīgantes stās-
tos redzam dziļi slēptu psiholoģisko spriedzi, 
kuru autore atļaujas atklāt vien caur neskai-
tāmām māņkustībām – priekšmetisko sim-
boliku, dialogu zemtekstiem, līdz galam ne-
pateikto un nenojausto, turklāt allaž it kā 
turēdama lasītāju soļa attālumā no bezdi-
beņa –, tad Lauras Vinogradovas stāstu iek-
šējā sajūta ir absolūti atšķirīga. Neapšaubā-
mi, visu pieminēto rakstnieču stāstos jūta-
ma sievišķīga pēcgarša, ko rada gan traus-
lais saudzīgums, ar kādu rakstnieces skar 
pat vissāpīgākās tēmas, gan izteiktā vērība 
pret detaļām. Taču Vinogradovas stāstu do-
minanti gribētos nosaukt par mazliet citāda 
veida sievišķību – nedaudz demonstratīvu, 
atklātu, pat izaicinošu. Jau ar pirmo stāstu 
un līdz pat pēdējam rakstniece, it kā citējot 
Mirdzas Ķempes savulaik skandalozo atzī-
šanos, pauž: „Es esmu sieviete! / Un mana 
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cas, es krāsoju skropstas un ik mēnesi asiņo-
ju, es iznēsāju bērnus un atstāju tajos daļu 
savas dvēseles, es kaislīgi lokos zem vīrišķā 
smaguma un smoku zem tā, es alkstu pretē-
jā un sava dzimuma, un neuzdrīkstieties pat 
domāt, ka tas viss mani reducē šūnu līmenī.” 
Tomēr rakstnieces deklarācija nav sufražistis-
ki spalga un agresīva. Liriskā varone ij netai-
sās dedzināt krūšturi – viņa novelk blūzīti un 
parāda to: bez kauna un arī bez pašglorifi-
kācijas.

Simpātiski, ka izelpas ir viens no nebūt ne 
daudzajiem pēdējā laikā tapušajiem latviešu 
autoru oriģināldarbiem, kurā atainota patie-
šām gaumīga seksualitāte. Neslēpjoties ne 
aiz miglainiem eifēmismiem un savlaicīgi no-
laistiem priekškariem, ne aiz daudzlappušu 
fizioloģiskām ainām, nedz arī tīksminoties 
ap vardarbību (kāda tiek atainota ne vienā 
vien stāstā) rakstniece spēj ar nedaudzu frā-
žu palīdzību radīt nepārprotamas, tomēr arī 
gaumi neaizvainojošas iztēles gleznas. Un šis, 
šķiet, ir Vinogradovas prozas stilistikas trum-
pis – nešķiežoties ar detaļām, koncentrētā iz-
teiksmē ielikt to, ko nevar pateikt, anatomis-
kai precizitātei neupurējot romantikas auru. 
Kaut vai tikai viena frāze, kurā sieviete kopā 
ar mīļoto pērk melnus palagus un apspriež 
to, kā uz tiem kopīgi gleznos baltus kaisles 
rakstus – fizioloģiskā detaļa ir nepārprotama, 
taču vienlaikus nav nedz ētiski vulgāra, nedz 
estētiski nepieņemama. Un vēl: ne jau tikai 
sievišķajos un seksuālajos noslēpumos slēp-
jas šīs prozas patīkamais fizioloģiskums – au-
tore iecienījusi tekstā iekļaut niansētus krā-
su, smaržu, taustes, garšu pieskārienus, lai 
ar to šifrēto simboliskumu aizstātu aprak stu 
un dialogu konkrētību. Jā, vietumis tieši šais 
niansēs varbūt būtu bijis lietderīgs vēl izteik-
tāks lakonisms, tāpat atsevišķu stāstu sižeta 
līnijas liekas mākslīgi apraujamies, atstājot 
lasītāja ziņā nedaudz par daudz „brīvā ma-
teriāla”, taču šie ir relatīvi maznozīmīgi fak-
tori, ko nākotnē noteikti labos augošais au-
tores profesionālisms. 

izelpas, visu apsverot, līdz ar to šķiet pat ļoti 
atbilstošs krājuma nosaukums. Protams, kā 
jau autore apgalvo vāka tekstā, tas atspo-
guļo to, stāsti vispirmām kārtām tikuši sim-
boliski izelpoti, norakstīti nost no sevis. Taču 
elpa arī ir fiziska kustība, bez kuras nevar 
paiet neviena mūsu dzīves minūte – atšķirī-
bā no visa cita, ieelpas un izelpas ritms dik-

tē esamību. Tāpēc gribas teikt, ka Vinogra-
dovas stāsti pašos pamatos vēsta par dzīvī-
bas paradigmām – gan to, kas deviņus mē-
nešus sievietei zem sirds, gan to, kura spiež 
pie zemes kā nasta, gan to, kura ceļ spārnos. 
Gan vienu, gan citas pavada elpas šķietami 
bezgalīgais pulsējums, un tieši šo dzīvības 
skaudrumu, ko rada tās vienlaicīgais dār-
gums un ierobežotība, zemdegās neizdzēša-
mi ieraksta Lauras Vinogradovas stāsti. 

Bārbala Simsone
Par literatūrzinātnieci un kritiķi Bārbalu Simsoni 
skat. JG294 (2018 rudens) 58. lpp.

ANDRA AKMENTIŅA 
ROMĀNS
Andris Akmentiņš. Skolotāji.  
Dienas Grāmata. 2018. 360. lpp.

Izdevniecībai „Dienas Grāmata” var izteikt 
līdzjūtību – diemžēl ar jēdzienu „vēsturiskais 
romāns” gan Eiropas, gan latviešu rakstnie-
cības teorijā un praksē tiek apzīmēti cita tipa 
literāri darbi, nekā 20. gadsimtam veltītā ro-
mānu sērija. Var jau, protams, apgalvot, ka 
tradīcijas, ko iedibinājuši Valters Skots, Vik-
tors Igo, Lions Feihtvangers vai Andrejs Upīts 
21. gadsimtam ir zirnekļa tīmekļi, kas nero-
tā saimniecību. Var pasludināt, ka izcilo lat-
viešu literatūrzinātnieku Ingrīdas Kiršentāles 
un Harija Hirša monogrāfijas prozas teorijā 
ir novecojušas. Var. Taču šādi postulējumi at-
gādina patosētu klaigāšanu mākslīgi pašpa-
sludinātā tukšumā, kad jānoliedz noliegu-
ma dēļ, nevis attīstības vai jauniegūtas ap-
jēgsmes vārdā. Neko nelīdz uz jaunizdoto 
romānu vākiem lasāmais vārdu savienojums 

„vēstures romāns” – tas atgādina autoos-
tas nojumi – vieta atradīsies jebkuram, īpa-
ši tiem, kas būs iegādājušies biļetes. Turklāt 
grāmatu vāki ir kvalitatīvi un izturīgi un pa-
pīrs gana tīkams. Ko tad vēl? Varbūt saturu?
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vēstījuma formas – vēstules, gadagrāmata 
un arī tradicionālais reālpsiholoģiskais tēlo-
jums – bija sastopams arī Akmentiņa stāstu 
krājumā Siltāks kā asara (2000), kur formu 
dažādojums radīja svarīgu nozīmes bagāti-
nājumu. Taču romānā šāds paņēmiens reali-
zēts visai neveiksmīgi, jo nav spēcīga centra, 
kas dabiski organizētu ap sevi mazākas vie-
nības. Vēstītājam neko nevar pārmest – pa-
gātnes cilvēkam vēlējuma izteiksme ir vienal-
dzīga, taču autora izvēle varēja būt prasīgā-
ka un mērķtiecīgāka, lai grāmatas vidū ne-
rastos iespaids, ka pietrūcis satura, jo Skolo-
tāju sižetisko maģistrāli veido nodaļa „Sar-
mas grāmata”, kurā noteiktas un iezīmētas 
norišu laika un telpas robežas. 

Jaunam cilvēkam nevar pārmest, ka viņu 
daudz vairāk interesē jaunības un dzīvās dzī-
ves iespējas, nevis kopsabiedriskas vai kop-
nacionālas problēmas. Sarmītes gājums no 
jūsmīga sociālistisko ideālu apliecinājuma 
līdz sociālu aktivitāšu noliegumam ir šīs pa-
audzes asšķautnaino lūzumu liecinājums. 
Diemžēl akcentu pārstatījums no kolektīvā 
uz individuālo romāna tekstā atklājas frag-
mentāri. Varbūt tādēļ Sarmīte nekļūst par 
personības lielumā nekārtnu vārdamākslas 
tēlu, bet paliek, lai arī galvenā, tomēr tikai 
persona, kas darbojas. Viņas saskarsmes ir 
ikdienišķas un tāpatīgas vienaudžiem, to vi-
dusmēra portretējumam. Disonansi pārre-
dzamajā apmērā vieš pirmā tikšanās ar jūru 
līdz ar nojausmu, ka „īstā dzīve ir liela kā pa-
saule un augsta kā debesis” (K. Skalbe). Taču 
nojausma paliek tikai nojausma.

Nodaļā „Tēva grāmata” veiksmīgi niansēts 
iepriekšējā nodaļā iezīmētais konformis-
ma un konjunktūras nomāktais bezmugur-
kaulnieks tālaika Latvijas teritorijā. Skolo-
tāja darbā matemātika jebkuros apstākļos 
ir minimāli ideoloģizēts mācību priekšmets, 
kurā ērti apklusināt jebkuru pārliecības for-
mu, pat ja tāda ir. Tekstā sastopamais zau-
dētā kultūras līmeņa simbols – cara laika ser-
vīze, izvērsumu negūst – tie taču ir tikai veci 
trauki, kas kaut ko izsaka atsevišķam dīvai-
nim. Taču kolektīvisma piestrāvotajā „lielās 
ģimenes” gaisotnē individuālas pārdomas 
iespējams uzticēt tikai pašam sev – ar iek-
šējā cenzora piebildi, ka tās varbūt lasīs arī 
kāds cits. Šīs noteiksmes jūtami ietekmēju-
šas „Tēva grāmatas” tekstu, padarot to mar-
ginālu. Daudz, pat pārāk daudz rezonējošu 

Beidzamie tukšpadsmitie latviešu rakstnie-
cības gadi fragmentāri iezīmē jaunattīstības 
simptomus – nepārprotams to liecinājums ir 
talantīgi senākas vai nesenas pagātnes tvē-
rumi vārdamākslas tēlos Aivara Kļavja tetra-
loģijā, Māras Zālītes prozas grāmatās un Aiv-
ara Freimaņa romānā Katls. Tās ir virsotnes, 
kas apliecina latviešu rakstniecības nepār-
trauktību un pamanāmību jebkurā kontek-
stā. Šajā sakarībā noteikti jāatceras arī lietu-
viešu rakstniecība – Petra Dirģēlas Baltijas tri-
loģija – kas izcili apliecina vēsturiskuma ie-
spējas romāna žanra ietvaros. Bagātīgu vielu 
intelektuālai meditācijai sniedz arī skolotā-
jas Dagnijas tēls Romualda Granauska romā-
nā Kenotafs, kurā atveidotais laiks paralēls 
Andra Akmentiņa pirmajā romānā tvertajam.

Izlasot Skolotājus, vispirms nākas apvaldīt 
dabiski radušos sajūtu, ka Ojāra Vācieša stās-
ta „Tās dienas acīm” darbība noris „daudz 
simtu jūdžu tālumā” (Rainis). Tomēr nē – tā 
pati Ziemeļlatvija vien ir – tikai tāda kā skal-
biska „miera un pieticības mala” kaimiņpa-
gastā. Var jau būt, ka salīdzinājums nav glu-
ži iederīgs, taču nepārprotami dominējošais 
skolēna skatpunkts vēstījuma veidojumā ir 
kopīgs abiem darbiem – spēles instruments 
ir tas pats, taču rezultāts krasi atšķirīgs.

Andra Akmentiņa romānā interesanti vērot 
savdabīgu autora un vēstītāju saskaņu/ne-
saskaņu. Nepārprotami talantīgi dažādotās 
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notikumu 20. gs. piecdesmito gadu otrajā 
pusē, īpaši kultūras dzīvē, palikuši nepama-
nīti straumes krastā atstatus sēdošam vēro-
tājam. 

„Jāņa grāmatas” romantikas pārņemta-
jā ideālistā pagrūti, bet iespējams saskatīt 

„Sarmas grāmatas” skolotāju Nācēju – jūsmī-
gais vēstuļotājs un ekstrēmais jūtu apvaldī-
tājs veiksmīgi sadzīvo vienā personā. Šādā 
salikumā kristalizējas būtiskākā problēma, 
kuru nav iespējams apiet – godīgums. Diem-
žēl šim aspektam apzināti vai neapzināti ga-
rāmiets – tekstā rodamā atteikšanās no ie-
stājas komunistiskajā partijā sabiedrībā jau 
kļuvusi par katastrofu bez nāvīgām sekām. 
Interesantāki gan būtu tie citi, kuru klātbūt-
ni nedrīkst pieprasīt. 

„Veltas grāmatas” ironija par nodzīvotajiem 
gadiem, protams, atskatā nepārliecina, jo 
atgādina sievas gudrību rudenī, kad vislabāk 
kļūst zināms, kur un kas bija stādāms dārzi-
ņā. Īpaši tas sakāms par asaru pieminēšanu 
Staļina bērēs. Vērotājam skolēnam nevar būt 
zināmi raudāšanas dziļākie, vārdos nenosau-
camie iemesli – pietiek ar virspusēji skatā-
mo. Ar to varētu samierināties, ja Romualda 
Granauska romānā Kenotafs skolotājas Dag-
nijas tēls šajā situācijā neatklātu skolēniem 
neredzamo patiesību – cerība, ka apcietinā-
juma un represiju drauds izzudis, arī var rai-
sīt asaras. Šai sakarā Andra Akmentiņa ro-
mānā nozīmīga, bet tikai ieskicēta palikusi 
Veltas pievēršanās novadpētniecībai, lai sa-
prastu, kas ar mums noticis.

Ja romāna centrālie tēli tiem atvēlētajās ap-
lodās nosacīti pauž cilvēka kā sociālas būt-
nes skatījumu laikmeta kopsakaros, tad Ķīvī-
šu Zelma un skolotāja Krāce patiesi neparas-
ti izteiksmīgi prezentē savu laikmetu. Šie tēli 
nav autora vai vēstītāja iecelti, tie iedibinās 
romāna lappusēs, atklājas rīcībā, kļūdami lā-
ses, kurās iespējams saskatīt jūru. Citādi tas 
ir ar ideāltipam pielīdzināto skolotāju Dagni-
ju, kuras dzīve izsūtījumā drīzāk ir rets gadī-
jums, nevis vispārēja likumsakarība. 

Grūti iebilst cilvēkiem, kuru pasaule beidzas 
pie viņu mītnes durvīm, bet viss pārējais – 
pastarpinātība. Te nevietā ir krievu demokrā-
tiskās kustības tradicionālie jautājumi „kas 
vainīgs?” un „ko darīt?”. Tāda bija cilvēku 
dzīve, un laika un vietas dotumos tā nevarē-
ja būt citāda. Dzīvesgaitas atveidei pat vissī-

kākās detaļas, kas apliecinātu plašākus pro-
cesus, nav nepieciešamas – nav jau vēstures 
mācībgrāmata. Nav nepieciešams arī Skolo-
tājus kvalificēt kā vēsturisku romānu – pārāk 
šauri realizēts pieteiktais uzstādījums. Taču 
kā lasāmvielai, savveidīgam ģimenes romā-
nam plašam lasītāju lokam Skolotāju tek-
stam ir noteikta vērtība.

Grāmatas noslēgumā pievienotais apcerē-
jums par sociālistisko reālismu ciešami rak-
sturo šī manipulāciju instrumenta ideoloģis-
ko būtību. Tomēr 20. gadsimta sešdesmitie 
un septiņdesmitie gadi deva virkni vārda-
mākslas darbu gan igauņu, gan lietuviešu, 
gan latviešu rakstniecībā, kuru sakarā jājau-
tā – kāds gan tiem sakars ar sociālistisko reā-
lismu. Vienkāršotu vai vienkāršojamu atbil-
žu te nav.

Andrejs Grāpis

Par literatūrvēsturnieku Andreju Grāpi skat. 
JG294 (rudens 2018)  66. lpp.

SKATĪTIES RĀMI. 
IERAUDZĪT BŪTISKO.
Dace Vīgante Tad redzēs, Zvaigzne ABC 
2018., 112. lpp.

Daces Vīgantes debijas stāstu krājums Ledus 
apelsīns gan lasītājiem, gan kritiķiem patika 
tik labi, ka otro visi gaidīja ar nelielām ba-
žām. Redz, negribas jau vilties, vai ne? Smal-
kais vēstījuma veids, veiksmīgā vārdu izvē-
le, tēma, kas vienmēr mums būs aktuāla (nu, 
vismaz, kamēr sevi apzināsimies kā savas 
tautas daļu). Turklāt Daces Vīgantes radītie 
tēli ir psiholoģiski ticami un uztraucoši pazīs-
tami. Pieļauju, ka dažam pat ir lasot gadījies 
padomāt kaut ko tādu kā „ai, par šo es ta-
gad negribu domāt” un censties norobežo-
ties no teksta, kas plēš vaļā dvēseli (vai kā nu 
katrs to dēvē). Vārdu sakot, pirmais krājums 
bija skaļa un lieliska veiksme.
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lētos publiski atkailināties tik ļoti, kā ar auto-
res gādību to dara stāsta „Bezmiegs” varoņi, 
piemēram.

Daces Vīgantes jaunie stāsti ir ļoti spilgti un 
daudzkrāsaini, turklāt visu laiku noturas vis-
parastākās realitātes robežās. Panākumu at-
slēgas te varētu būt pat vairākas: varoņu „at-
pazīstamība”, tas, ka teju ikvienu no viņiem 
esam sastapuši paši vai par tādu dzirdējuši; 
rakstnieces nesaudzība, atklājot viņus drus-
ku vairāk, nekā to ļautu pieklājība; par spīti 
šai nesaudzībai teju vai taustāmais mīļums 
pret šiem jocīgi ikdienišķajiem ļautiņiem. Jo 
bez šī mīļuma, varbūt pat mīlestības, tāda 
līmeņa atklātība nebūtu iespējama. Viegli 
nekaunīgā pusaudze no stāsta „Sūtījums”, 
vientuļās kundzītes un dulli iekārojamais Ro-
berts no „Bezmiegs”, identitātes krīzi piedzī-
vojusī būtne stāstā „Eņģelis” un īsteni latvis-
ki vainīgi histēriskā kundzīte no stāsta „Starp 
diviem krastiem”, ne vien sevī, bet arī kapos 
apmaldījies vecais kungs no stāsta „Gika” at-
nāk un gandrīz vai iemiesojas, kļūst redzami. 
Tās ir kā etīdes par dzīvi, par cilvēka traus-
lumu, spītu un muļķību, siltām un vēsām 
attiecībām un – arī tipiski latviski – zemde-
gās gruzdošām alkām un kaislībām. Vīgante 
savā prozā sliecas uz Vizmas Belševicas sāpī-
go atklātumu un, iespējams, ar laiku kļūs par 
tikpat skaudru sava laika cilvēkstāstu radītā-
ju, kā tas izdevās Regīnai Ezerai. Tad redzēs. 
Bet pagaidām – ir jau otrais krājums, kurā 
spoguļosies lasošie latvieši, katrs tajā atro-
dot ko savu.

Devītais stāsts

„Tumsa” man emocionāli atgādināja vie-
nu no Trūmena Kapotes bērnības stāstiem. 
Diemžēl mans Kapotes grāmatas eksemplārs 
ir pazudis, tāpēc stāsta nosaukumu īsti ne-
atceros, pieļauju, ka tas varētu būt „Ziemas-
svētku atmiņas”, īss stāsts par mazu zēnu un 
vecu sievieti, kuri ik Ziemassvētkus cep kū-
kas un sūta tās īpaši izraudzītiem cilvēkiem. 
Stāsts par zudušu pasauli.

Arī „Tumsa” ir tāda. Klusinātas atmiņas, kas 
mijas ar spilgtiem skaidrības uzplaiksnīju-
miem: „Balsī saklausīju kādu zemskaņu – 
kā vēlāk noskaidroju, tikai mātēm raksturī-
gu baiļu noti.” Varone ir sieviete, iespējams, 
pati autore, bet tikpat iespējams, ka tas viss 
ticis vienkārši nosapņots vai sadzirdēts. Caur 
sirdi. 

Sastapšanās... un iešana garām

Atverot otro grāmatu, pie pirmā stāsta „Sū-
tījums” drusku sapīku: kā, D. Vīgante tagad 
pievērsīsies tīri mūsdienām? Pie otrā, kura 
nosaukums ir „Eņģelis”, mani piemeklēja 
sīka, bet atklāsme: nekas jau Daces Vīgan-
tes rakstnieces rokrakstā nav mainījies, vi-
ņas stāstos laikam tomēr nav bijusi noteico-
šā nozīme, drīzāk tā ir cilvēku savstarpējai 
mijiedarbībai. Krājumā Tad redzēs vairākos 
stāstos īpaši spilgti izjūtamas un samanā-
mas smalkas piezīmes par tām parasti apla-
majām iedomām, kuras mēs viens par otru 
sevī izdomājam. Gan par ābola divām pusī-
tēm, gan ikdienišķākas, kā piemēram, gau-
mes nesakritību, kura šķiet pielāgojama un 
labojama, vai vienkāršo, bet bieži liktenīgo: 

„tu iedomājies, ka viņa jūt to pašu” (17. lpp.). 
Un nemaz nevajag runāt „caur puķēm”, lai 
nesaprašana būtu pilnīga un saprašanās – 
neiespējama.

Astoņi stāsti par iedomāšanos

Krājumā apkopoti deviņi stāsti, bet tikai as-
toņus no tiem var uzskatīt par „iedomāša-
nās stāstiem”. Tie ir spilgti un redzīgi tverti 
mirkļi. D. Vīgantei piemīt arī drusku nešpet-
na (nejaukt ar rupju!) valoda un tieksme kat-
ram stāsta varonim atņemt pēdējo glīto pie-
sega skrandu – nez vai ikviens no mums vē-
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Piedzīvojumi, kādi mūsu bērnībā varēja ga-
dīties katram, bet īpašu iespaidu atstāja uz 
stāsta varoni. Atblāzma no laikiem, kad liel-
pilsētu bērni varēja atzīties, ka ikvienu stroi-
ku „padarījām par savām milzu smilškastēm” 
(101. lpp.), ka laiks vismaz vasarās ritēja ci-
tādi: „kad apnika klejot, nācu atpakaļ, un 
nekad neko nenokavēju” (108. lpp.). Savu-
kārt viedā vecā sieva, „vecmāmiņa” (pēdiņas 

– autores), notrenkāto skuķi samierina ar pa-
šas māti, skaidrojot tikai mūsdienās pama-
zām atzītas patiesības: „Kad bērns aug bez 
vecākiem, viņš visu mūžu paliek nedaudz vil-
cēns.” (108. lpp.)

Šī ir paradīze („Tas ir tā, kā vienmēr gribas, 
lai būtu, bet apzinies, ka nebūs,”), kuras 
vairs nav, uz kuru ceļš zudis – un tieši tāpēc 
vismaz atmiņas par to ir tik vērtīgas.

Kristīne Ilziņa

NOCENZĒTĀ NO 
NENOCENZĒTO 
PAAUDZES
Ināra Kaija Eglīte Kliedziens starp 
āboliem. Piecdesmit gadu vēlāk. Tieši 
laikā., sastādītāja Ieva Kalniņa, apgāds 

„Neputns”, 204. lpp., 2018. 

Pirms daudziem gadiem, skatoties Māras 
Brašmanes fotogrāfijas, kurās iemūžināti 
dažādi septiņdesmito gadu radošie brīvcil-
vēki savos hepeningos, pirmo reizi dzirdēju 
Ināras Kaijas Eglītes pievārdu „Toms”, iespē-
jams, bijām epizodiski tikušās arī zaļo pasā-
kumos astoņdesmito gadu nogalē Arkādijā. 
Šad tad kaut kur draugu lokā izlasīju pa kā-
dam dzejolim, kura autore ir Ināra Eglīte aka 
Toms. Šķiet, Toms iemūžināts arī brīnišķīgajā, 
sen par bibliogrāfisku retumu kļuvušajā Eiže-
na Valpētera sastādītajā albumā „Nenocen-
zētie”. Tulkojusi dažādu autoru darbus no 

angļu valodas. Dzīvojusi. Dzīvojusi. Rakstīju-
si. Dažas dzejoļu kopas presē un jauno auto-
ru kopkrājumā Acis pašā septiņdesmito sā-
kumā. Un tad – klusums. Klusums. 

Šis ir dzejoļu krājums, kurš būtu varējis iz-
nākt daudzkārt. Ja vien… Ja Ināra Eglīte 
būtu vairāk spējīga kolaborēt ar sistēmu. Re-
žīmu. Varu. Ja viņa būtu cits cilvēks. Bet tad 
tie būtu citi dzejoļi un cita dzīve. Pēdējā laikā 

– pēc čekas maisu atvēršanas – ik pa brīdim 
dzirdam dažādu cilvēku dažādas versijas par 
to, kas ir tie, kuru vārdi šobrīd izlikti publis-
kam negodam. Daži bravūrīgi atzīst, ka ver-
vēja tikai „tos, kas kaut kas bija”, citi dievo-
jas, ka nezin, kā viņu vārdi kartītē ierakstīti. 
Ināra Eglīte grāmatā publicētajā intervijā arī 
atzīmē, ka saukta uz sarunām. „Es biju šaus-
mās. To es atceros.” (170. lpp.) Un šie pā-
ris vārdi par reālo situāciju sešdesmito gadu 
nogalē ir tik visaptveroši. Tik izsmeļoši.

Smalkjūtīga uzstājība

Ināras Eglītes dzeja ir kā izlaušanās. Kā cerī-
ba uz cerību vai vismaz cerības iespējamību. 
Kā kaut kas, kas ilgstoši dzīvojies zemdegās, 
zemstrāvās. Kā pierādījums, ka tolaik tiešām 
bija dzejnieki, kas rakstīja atvilktnei. Jo rak-
stīja to, kas spieda sirdi. Un nevarēja piekāp-
ties un vismaz kaut ko rakstīt „kā vajag”.

Grāmatu sastādījusi mākslas zinātniece Ieva 
Kalniņa (nesajaukt ar kādu no divām litera-
tūrzinātniecēm, kam tāds pats vārds!), di-
zains: brālis Y. Ievas Kalniņas veikums ir ne-
novērtējams, viņa ir paveikusi unikālu dar-
bu – īpaši jau ņemot vērā, ka nav pirmā, kas 
mēģinājusi „salikt kopā” Ināras Eglītes dzeju. 

„Atceros, pati mēģināju vienu kārtot. Man ir 
arī palīdzējuši. Vienu krājumu Uldis Bērziņš 
lika kopā, citu – Amanda Aizpuriete un vēl 
Mārtiņš [Eglītis].” (169. lpp.)

Krājums ir vizuāli skaists, tajā ir arī daudz 
fotogrāfiju no Andra Grinberga performan-
cēm, bet viena no brīnišķīgākajām lietām ir 
dzejoļi, kas drukāti ar pelēku, nevis koši mel-
nu krāsu. Tie esot tie, kurus sastādītāja vēlē-
jās, bet dzejniece nebūtu iekļāvusi krājumā. 
Lielākoties lasītājs piekritīs sastādītājai, iz-
baudot arī pelēkos dzejoļus – un šie pelēkie 
vēl pierāda arī to, cik augstas prasības pati 
sev uzstāda Ināra Eglīte, kā arī ilustrē Ievas 
Kalniņas smalkjūtīgo uzstājību, grāmatu no-
vedot līdz lasītājam.
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Brīvdomīgi humāns pesimisms

Krājumu aizsāk trīs dzejoļi, kas veltīti autorei 
– Miervalda Kalniņa, Aivara Neibarta (ak, no-
skatieties JRT Dieviņš pillā!) un Ināras Eglītes 
dēla Mārtiņa Eglīša. Seko īss priekšvārds un 
pirmā nodaļa „Svešā pilsēta”. „Tas nav zutis, 
/ tā ir diena, / kas atkal glumi izslīd / caur ma-
niem pirkstu galiem.” (16. lpp.) raksta Toms, 
un ar katru rindiņu šī svešā pilsēta atklājas 
arvien vairāk. Pastkartes ar „Miers. Darbs. 
Maijs” un atmaskojoši raksti par stilīgajiem 

– ikdiena. Dzejoļi „Pret” (no cikla Savādi, 20. 
lpp.), „Bailes” un (visvairāk!) „Ko es redzu” 
jau skaidri iezīmē dzejnieces ceļu uz nepub-
licēšanu – jo kā gan vispārējā optimistiskajā 
socreālisma patosā varētu iederēties „BET ES 
REDZU TIEŠI TO, / TO OTRO, / VISPIRMS” (23. 
lpp.), kur I. Eglīte atzīst, ka pirmās ierauga 
sāpes, sabrukumu un nāvi, nevis skaistumu 
un ceļu uz uzvarām. Starp citu, šis skatījums 
uz dzīvi, vienlīdz skaidri vai pat vispirms pa-
manot slikto, I. Eglītei kopīgs ar Vizmu Belše-
vicu, kura arī lielu daļu dzejnieces mūža pa-
vadīja „nedrukājamās” statusā. Pat šķietami 
rotaļīgās rindas dzejolī „Man nav laika no rī-
tiem” atspoguļo nomāktību, iespējams, ta-
jās uzplaiksnī pat depresijas atblāzma. Mel-
na ēna ir klātesoša teju visos šīs nodaļas dze-
joļos, atklājot laiku, kad jūtīgs cilvēks varēja 
vien nepiedalīties vai iet bojā.

Mums par laimi, Inārai Eglītei ir izdevies iz-
dzīvot, saglabāt vismaz daļu dzejoļu. Un 
dzejolis „Pasivitāte”, arī „Svešā pilsēta”, bet 
vēl spilgtāk „Dod man dvēseli, citu vari iznī-
cināt” vēl un vēlreiz pierāda – jā, tā rakstīt 
bija iespējams. Bet to publicēt – nē. Un tu, 
cilvēks, lasi dzejoli „Sirds vairs nav tik tīra”, 
kurš tapis sešdesmitajos, un mēģini iztēlo-
ties, iedomāties, kas dzejnieci toreiz nomā-
ca. Un pirms mešanās mīlestības dzejā gri-
bu pieminēt vēl vienu dzejnieces Ināras Eglī-
tes īpatnību – caurvijošu humānismu. Pama-
nīt to, kuram sāp, iejusties viņa ādā, saprast. 
Pielīdzināties. Valstī, kurā aborts ir kontra-
cepcijas līdzeklis, uzrakstīt: „varbūt tikai do-
māsim / par tiem nogalinātajiem bērniem, / 
kuri vēl tikko sāk veidoties mātē – vēl nekus-
tīgi, balti un klusi / kā sniegs” (45. lpp.) – to 
var tikai būtne ar vecu dvēseli. Patiesa hu-
māniste.

Es tevi gaidīšu aizvienam un mīlēšu 
aizvienam

Šāds nosaukums dots mīlestības dzejoļu ko-
pai. Tā ir spēcīga un spirgta, kaislīga, bet 
pašcieņas pilna. Tā apbur un piesaista. Ir ab-
solūti pārlaicīga. Redzīga. Un to varētu izdot 
vienu pašu atsevišķā krājumā.

Mīlas dzejoļi ir jutekliski skaisti, krāsaini, it 
kā Ināra Eglīte būtu ietekmējusies no Guna-
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ra Saliņa un Linarda Tauna – Tauna laikam 
pat vairāk, – dzejas. Nezinu, vai dzejniecei 
tiešām bija tāda iespēja, vai viņa tikai redzī-
gi smēlās no Visuma dzejas kārēm, bet vēl 
joprojām (un varbūt mūsdienās it īpaši) ir re-
dzams, ka šie dzejoļi, lai gan tapuši lielāko-
ties sešdesmitajos un diezgan jūtami ataino 
tālaika esamību, vienlaikus ir universāli laikā 
un telpā.

Izlaušanās kāre viscaur jūtama arī mīlestī-
bas dzejoļos. Un vēl Ināra Eglīte ir caurcau-
rēm latviete, dabas bērns un Mātes Dabas 
iedvesmota. Viņas dzejā dabas norises un 
parādības, koki, putni un dzīvnieki ir dabis-
ki klātesoši. „Kad tev uguns atblāzma sejā, / 
jo uguni sakūru es.” (58. lpp.) vai „rudens 
ievainots es esmu” (73. lpp.) un arī „...Pi-
parmētru smarža vēsos upju krastos – tā ir 
mana prieka dziesma,” raksta I. Eglīte. Tā 
baudīšana ir mierīga, līdz uzšķiras „72. gada 
septembra mēneša pēdējais dzejolis” (70. 
lpp.), absolūta himna mīlestībai, uzticēša-
nās vispārākajā pakāpē un atsacīšanās. Bet 
smeldzīgums ne mirkli nekļūst banāls. Toties 
tāpat kā visā krājumā, pat mīlestības dzejā 
šad tad ieskanas motīvi ar pasīvu vardarbī-
bas vērošanu, ar pasīvām šausmām pret ag-
resiju: „No rīta / starp salnas nokostām dā-
lijām / kā vistām sapluinītām / zaļie spārni / 
dārza vidū” (74. lpp.).

Dialogi un Kliedziens starp āboliem

Neliela nodaļa veltīta filozofiskiem dialo-
giem pašai ar sevi, un arī še tikpat atkailinā-
tiem nervu galiem I. Eglīte prāto par pasauli 
un tās likumsakarībām. „Kā tas ir, kad kaut 
kas iet pāri malām?” (83. lpp.) un jau 1968. 
gadā rakstītā dzejolī atzīstas: „Es nevaru va-
rēt, kad es vairs nevaru, / jo es nevaru sakost 
zobus, / kad zobu man vairs nav.” Skumjas 
un pesimisms te jūtami ņem virsroku, I. Eg-
līte nevar ignorēt laikmeta greizo atspulgu, 
kurā „pavasari sagribējās” (95. lpp.). Bet ko-
pumā Dialogi ir poētiskas sarunas, kas dās-
ni atklāj noskaņu, kādā rakstīti. Apmulsumu 

– man šķiet, Toma dzejā vispār bieži jūtams 
mulsums. Nevis neziņa. Mulsums. Pārdomas. 
Un koki kā cerības simbols.

Pēdējā dzejas nodaļa, kurā pārstāvēti gan 
sešdesmito gadu, gan mūsdienu dzejoļi, ir 
raibi eklektiska: te rodami gan skaistie gra-
fiskie dzejoļi („..pēc manām domām, tas ir 
pirmais grafiskais dzejolis latviešu literatūrā.” 

– I. Eglīte, par dzejoli „Kliedziens starp ābo-
liem”, kurš lasāms 114. lpp., citāts no 163. 
lpp.), gan veltījumi laika biedriem, gan ļoti 
personiski un skaisti dabas apraksti. „Ābols ir 
zaļi sārts / kā pats vasaras vidus.” (105. lpp.), 
raksta Toms 1966. gadā. Un te uzplaiksnī arī 
F. Bārdas un V. Plūdoņa motīvi: „Vecajam 
šķūnim / Ir zaļi siena mati / Un daudzas dau-
dzas / Debesu acis.” (107. lpp.), arī dzenbu-
disma atblāzma te ir: „Kanāls – / gluds spo-
gulis, / kas rāda / visu, kas pie tā / pienāk; / 
bez saviem viļņiem / bez savas sirds. / Cilvēki 
arī mēdz / kanāli būt.” (108. lpp.)

Krājums ir ļoti kompakts un mani kā lasītā-
ju nepamet cerība, ka Ināra Eglīte rakstīša-
nu nav likusi pie malas. Jo te nav runa vie-
nīgi par talantu – talantīgu dzejnieku mums 
ir daudz. Šī ir grāmata, kurā ikviens var pa-
smelties vārdus, kas nākuši no pašām sirds 
dzīlēm. No smeldzošas sirds. Un rakstīti 
par laiku, kurā daudzi no mums ir dzīvojuši, 
sirdsapziņu pieķēdējot vai pavisam padzenot 
savvaļā. Taču Ināra Kaija Eglīte ir degusi par 
mums visiem. Un lūgusi par mums visiem. 
Un zilus balonus gaisā laidusi par mums vi-
siem. Pat tad, kad rakstīja: „Tomam nomira 
dievs, / Toms ar savām domām palika viens,” 
(125. lpp.), palika arī cerība: „Toms nogai-
dīs, – / Ziemu sagaidīs,[..] Gar melniem ne-
varīgiem koku zariem snigs, / Un Tomam tad 
varbūt jauns balts dievs tiks.” 

Bez dzejoļiem un sastādītājas sarunas ar 
dzejnieci grāmatā vēl ir daudz fotogrāfiju. 
Tās iederas un piederas stāstam par dzej-
nieci, kuru nocenzēja – un tajās kā mazīti-
ņos spoguļos atspīd laikmets, Laiks un dzīve, 
kāda tā ir.

Kristīne Ilziņa

Kristīne Ilziņa (dz. Sadovska) ir literāte, Klāva 
Elsberga prēmijas laureāte (1996), daudzu recenziju 
autore.
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VALSIS PA TRIM
Inga Žolude. 1904. Melanholiskais valsis. 
Dienas Grāmata, 2018, 64 lpp.

2018. gada nogalē lasītājus pārsteidza kār-
tējā (neilgi pirms garstāsta tika laists kla-
jā romāns Materia Botanica – romāna Silta 
zeme (2008) 2. daļa; tagad grāmatā vien-
kopus rodami abi darbi) Ingas Žoludes grā-
mata – garstāsts 1904 ar apakšvirsrakstu 
Melanholiskais valsis, kurā autore vēsta par 
latviešu komponista Emīla Dārziņa (1875-
1910) būtisku radošās dzīves posmu, proti, 
1904. gadu, kad tika radīts skaņdarbs „Me-
lanholiskais valsis”. Komponista turpmākā 
daiļrade apliecina, ka šis ir viņa radošās dar-
bības sliekšņa gads, pēc kura pārkāpšanas 
tapuši vairāki izcili darbi – dziesmas koriem 
un solodziesmas ar paliekošu muzikālu vēr-
tību latviešu kultūrā.   

Lielisks piemērs, kādai jābūt gaumīgai grā-
matai kopumā, – tā gribas sākt stāstījumu 
par eleganto izdevumu, jā – arī par mazliet 
provokatīvo izdevēju uzdrīkstēšanos vienu-
viet apvienot trīs atšķirīgus laikmetus: kom-
ponista 20. gadsimta sākuma jūgendstila 
dominantes laiku, mākslinieka Ādolfa Zārdi-
ņa (1890-1967) gleznā Moderna sabiedrība 
(1926 / 1947) attēlotās sabiedrības art deco 
stilu un 21. gadsimta sākumā uzplaukušās 
rakstnieces Ingas Žoludes radīto tekstu. Taču 
šajā gadījumā tas viss nevis disonē, bet rai-
sa apbrīnojami precīzas simbiozes pēcgaršu!

Noteikti jāakcentē apgāda un autores no-
pietnā attieksme pret tekstu, proti, tika pie-
saistīts teksta faktoloģiskā materiāla konsul-
tants – literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis, 
jo tekstā ir atspoguļots gan laikmets, gan 
ievīti patiesi fakti no komponista dzīves. Jā-
piebilst, ka rakstniece ir skrupulozi iedziļinā-
jusies Emīla Dārziņa dzīvesgājumā un pirms 
teksta radīšanas ir paveikts milzīgs faktu iz-
pētes darbs. Protams, par biogrāfisku (šī li-
teratūras žanra klasiskajā izpratnē) to tomēr 
dēvēt nevar, drīzāk par vīziju vai fantāziju. 
Teksts uzrunā. Priecē autores prasme atkaili-
nāt Emīla Dārziņa personību, to darot nian-
sēti un psiholoģiski spēcīgi. Paralēli psiholo-
ģiskajam tēlojumam Inga Žolude pārliecino-
ši attēlo 20. gadsimta sākuma kultūrvēstu-
risko ainavu. Gar acīm slīd latviešu un pasau-

les kultūrtēlu, kultūrainavu, urbānās un lau-
ku vides ziedu pušķis – Jānis Poruks, Marija 
Stalbova, Rainis, Aspazija, Jūlijs Madernieks, 
Edvards Vulfs, Natālijas Draudziņas ģimnā-
zija, žurnāls Zalktis, Rīga, Parīze, Pēterbur-
ga, Cēsis, Fridrihs Nīče, Fran suā Vijons u.c. 
Dievišķais un apgarotais mijas ar vientulību 
laulībā, radošajām mokām, sevis šaustīša-
nu, alkām pēc vairs neaizsniedzamās mīlestī-
bas, savukārt ikdienas dzīve, privātskolotāja 
pienākumi un darbs, kā arī krogus epizode 
disonē un vienlaikus saspēlējas ar dārzu un 
tajā augošo indīgo, bet vilinošo sirēnu – zi-
lās kurpītes krūmu jeb sievietes silueta mirā-
žu, kas drīzāk raisa asociācijas ar stāsta va-
roņa (Emīla, Iemīla, Emīlīša, Emīlija) apziņā 
nemitīgi urdošo mīlas matamorfozi.  

Inga Žolude, lai vēl vairāk pastiprinātu tek-
sta poētikas garšu, lieto vecvārdus, kas pie-
lāgoti 20. gadsimta sākuma leksikai (kuvē-
ris, šūplāde, bādēties u.c.), un šāds leksikas 
paņēmiens precīzi iegulstas kopnoskaņā. 
Spilgts un grodi veidots tēls ir Emīla Dārzi-
ņa sieva Marija. Lasītājā raisās līdzpārdzī-
vojums ne vien pret galveno varoni, bet arī 
pret komponista sievu, kura nogurusi gan 
no ikdienas rūpēm, gan no skolotājas dar-
ba Maldoņa skolā, kad „gaismas nešana var 
būt smaga nasta” (30. lpp.), gan no vīra iz-
klaidēm un dziestošās mīlestības. 

Ingas Žoludes radošā rokraksta vizītkarte ir 
spēcīgs, niansēti tverts psiholoģiskais tēla 
vai situācijas raksturojums. Arī garstāstā šis 



Emīls Dārziņš Siguldā (1901)

aspekts suģestē. Lasot tekstu, nemanot kaut 
kur sajūtu zemdzīlēs sāk skanēt Emīla Dārzi-
ņa „Melanholiskais valsis”, un atskāršu, ka 
acīmredzot tam iemesls ir ne vien tēma, bet 
arī teksta ritms, muzikalitāte, kas vibrē valša 
mūzikas taktīs. Šādu teksta efektu, šķiet, var 
panākt tikai tad, ja pati autore ir pārņem-
ta ar konkrētā skaņdarba skanējumu un pie-
raksta tekstu, vienlaikus dzīvojot šajā skaņ-
darbā. 

Taču mazliet vilšanās sajūtu radīja strupi ap-
rautais nobeigums. Iespējams, autore šādi 
rīkojusies ar nolūku – spēji atmodinot lasī-
tāju no „Melanholiskā valša” teksta un mū-
zikas skaņām. Nezinu, bet satrūkos gan 
ļoti…: „Viņš atkal aizdedz cigareti, pamet 
acis uz loga pusi, aiz kura stāv zilā puķu sie-
va, un tad pievēršas savai lapiņai, atlocījis 
un nogludinādams to maigi kā mīļotās ma-
tus – Marijas? Dārziņa kundzes? Un acumir-
klī kļūst skumjš jo skumjš, très triste, un uz-
raksta skaņdarba nosaukumu Valse Melan-
colique.” (42. lpp.) Tas nav pārmetums au-
torei, bet gan manu emociju atspoguļojums, 
saskaroties ar teksta pēdējiem akordiem. 

Grāmatas beigās ir ievietota mūzikas žurnā-
lista Oresta Silabrieža eseja par Emīlu Dār-
ziņu „Dvēsele joprojām caur pasauli iet” un 
mākslas zinātnieces Dainas Auziņas eseja 
par Ādofu Zārdiņu „Skaistums ārpusīgi no 
visa”. Mani vairāk uzrunāja izsmeļošā eseja 
par mākslinieku un grāmatas vizuālo ietēr-
pu veidojošo gleznu, jo, iespējams, daudz 
vairāk gaidīju no Oresta Silabrieža esejas… 
Labprāt lasu mūzikas apskatnieka opusus, 
un jāsaka atklāti, ka Oresta Silabrieža spalvai 
pieder spožāki uzmirdzējumi par mūzikas 
tēmu. Savukārt mākslinieka Ādolfa Zārdi-
ņa personība un oriģinālais otas triepiens 
ir jaunatklājums (viņa darbus nejauši atklā-
ja 20. gadsimta deviņdesmito nogalē kādā 
mākslas antikvariātā) latviešu mākslas vēstu-
rē kopumā, jo, kā raksta Daina Auziņa: „Zār-
diņa mantojuma atklāšana kļuva par vienu 
no nozīmīgākajiem 20. gadsimta nogales 
Latvijas mākslas dzīves notikumiem. Kas ir 
bijis šis noslēpumainais cilvēks, kurš lielāko 
daļu dzīves izvēlējās pavadīt, noslēdzoties 
no apkārtējās pasaules savrupā pašpietieka-
mībā?” (Bez lpp. norādes).

Emīla Dārziņa personība vēl arvien ir sais-
toša dažādām interpretācijām. Katram, ku-

ram tuva ir Emīla Dārziņa mūzika, noteikti 
ir izveidojies savs priekšstats par komponis-
tu. Piemēram, manā acu priekšā ir fotogrā-
fija, kurā komponists redzams sakrustotām 
rokām dendija cienīgu stāju stāvam pie rožu 
krūma ar šādu pat ziedu pie žaketes atlo-
ka, un, izlasot Ingas Žoludes garstāstu 1904. 
Melanholiskais valsis, esmu pārsteigta, ka 
šai fotogrāfijai (un maniem priekšstatiem 
par Emīlu Dārziņu) ir radīts literārs apstip-
rinājums.

Sandra Ratniece

 
Autore ir Latvijas Rakstnieku savienības laikraksta 
konTEKSTS galvenā redaktore.
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DAŽOS VĀRDOS
VEĻU CEĻĀ
(V.G.)(J.Š.)(L.T.)

Arturs Neparts  
(1921.11.I - 2019.10.I)

Mičiganā, ASV, dienu pirms 
savas 98. dzimšanas dienas 
mūžībā aizgājis ilggadējais 
Latviešu pretestības kustības 
dalībnieku apvienības vadī-
tājs Arturs Neparts (1921-
2019), kurš aktīvi darbojās 
pretošanās kustībā gan padomju, gan vācu 
okupācijas režīmiem. Vērtīgas vēsturiskas 
liecības, arī par ieslodzījuma laiku Salaspils 
nometnē, Arturs Neparts publicējis trimdas 
laikrakstos un Jaunā Gaitā (skat. JG236 un 
JG240). 1950. gadu sākumā viņš ir kādu lai-
ku viens no Latvian Bulletin (Ņujorkā) redak-
toriem.

Ēvalds Mugurēvičs  
(1931.06.IV - 2018.23.XI)
87 gadu vecumā nomiris 
senvēsturnieks, arheologs un 
viduslaiku hroniku tulkotājs, 
LU mācībspēks un vēstures 
doktors Ēvalds Mugurēvičs. 
Dzimis Rēzeknes apriņķa 
Barkavas pagastā, studējis 

vēsturi Latvijas Valsts Universitātē, vadījis lie-
lu skaitu arheoloģisku izrakumu Latvijā, jau-
nā redakcijā izdevis jau agrāk tulkotās Indri-
ķa hroniku un Atskaņu hroniku un no jauna 
tulkojis Vartbergas Hermaņa hroniku. Mūža 
nogalē iznāk darbi Rietumeiropas hronikas 
par baltu apdzīvotām zemēm (2015) un Dio-
nīsija Fabrīcija Livonijas vēsture (2016).

Pauls Putniņš  
(1937.12.XI - 2018.01.XII)

Mūžībā aizgājis dramaturgs 
un režisors Pauls Putniņš. 
1963. gadā absolvējis Jā-
zepa Vītola Latvijas valsts 
konservatorijas Teātra fakul-
tāti, Putniņš ir režisors Dailes 
un Liepājas teātros, vairāk 
nekā 30 lugu autors, Andreja Upīša, Andreja 
Pumpura un Annas Brigaderes literāro bal-

vu laureāts, Latvijas Rakstnieku savienības 
biedrs, un Teātra darbinieku savienības 
biedrs un ilgāku laiku tās priekšsēdis. Pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas Putniņš 
pievēršas politikai un tiek ievēlēts par Saei-
mas deputātu vairākos sasaukumos. 

Valentīne Lasmane  
(1916.16.V - 2018.03.XII)

102 gadu vecumā Stokholmā 
uz mūžu acis slēgusi okupā-
ciju pretestības organizācijas 
Latvijas Centrālās padomes 
(LCP) organizētās „laivu akci-
jas” darbiniece Valentīne Las-
mane, dzimtā vārdā Jaunze-
me. Pirms 2. Pasaules kara viņa studēja baltu 
filoloģiju LU, pēc tam bija skolotāja Malna-
vas Lauksaimniecības vidusskolā. Vācu oku-
pācijas laikā strādāja par žēlsirdīgo māsu 
ar latviešu leģionāriem kara slimnīcā. Savu 
darbību laivu akcijā no Kurzemes uz Zvied-
riju viņa vēlāk apraksta grāmatā Pāri jūŗai 
(Stokholmā 1990).

Ilmārs Rumpēters  
(1929.09.III - 2018.27.XII)
Ziemassvētki atnāca ar zau-
dējumu latviešu mākslā. Ir 
aizgājis gleznotājs, grafiķis 
un dizainers Ilmārs Rumpē-
ters. Viņa glezniecība bija 
ģeometrizētu plakņu, dina-
misku krāsu un abstraktu 

formu laukumu kompozīcijas vai arī reālis-
tiskas ainavas. Blakus savai galvenajai mū-
zai, glezniecībai, viņš ir darbojies dizaina (zī-
moli organizācijām PBLA, ALA, ALMA u.c.), 
ilustrācijas (Ābece, Ģelzis un Misiņš uc.) un 
fotogrāfijas jomās. Mākslinieks ir aktīvi pie-
dalījies Amerikas Latviešu māk slinieku ap-
vienības ALMA darbībā, bijis Jaunās Gaitas 
māk slinieciskais redaktors (1966-1999) un 
novērtēts kā izcils daudzu JG vāku autors. Il-
māra dzīves līnija ir pārtrūkusi, bet meistara 
rokas vilktās līnijas dzīvos viņa zīmējumos, 
gleznās un dizainā.
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GRĀMATAS
(V.G.)

Dzejnieka Ojāra Vācieša vārdā nosaukto prē-
miju, atzīmējot dzejnieka 85. dzimšanas die-
nu, saņēmusi Daina Sirmā par dzejoļu krā-
jumu Dievaines.

Lielbritānijas izdevniecībā „Perini Press” iz-
dotā Noras Ikstenas grāmata  Soviet 
Milk (Mātes Piens) iekļuvusi „The Republic of 
Consciousness Prize for Small Presses 2019“ 
balvas  nomināciju sarakstā, ko Lielbritānijā 
piešķir mazām, neatkarīgām izdevniecībām, 
kas izdod izcilas grāmatas – gan oriģināllite-
ratūru, gan tulkojumus.

LATVIEŠI CITVALODĀS

48 gadus pēc grāmatas iznākšanas Zigmun-
da Skujiņa romāns Kailums tagad lasāms arī 
angļu valodā (tulk. Uldis Balodis).

Jāņa Joņeva populāro romānu Jelgava 94 
(Doom 94) Kaija Straumane tulkojusi anglis-
ki.

Ingunas Ulas Cepītes grāmata Ulsiks, kas 
veltīta autores vecāsmātes un mātes – Na-
tālijas un Ausmas Derkēvicu piemiņai, Mirjas 
Hovilas tulkojumā iznākusi somu valodā 
(Ulsiks, Nouvosti Latvian lapsi).

DZEJA

Guntara Rača dzejoļu un dziesmu vārdu 
grāmata Reiz Ziemassvētkos... jau pirma-
jā izdošanas nedēļā ir bijusi vispieprasītākā 
Latvijas grāmatu veikalos. Krājumā sakopoti 
gan jauni, gan agrāk publicēti Ziemassvētku 
pantiņi, kā arī dziesmu vārdi, ko izpildījušas 
tādas grupas kā „Līvi“, „bet, bet“, „Fomins 
& Kleins“ un citi. Tāpēc krājumam klāt nāk 
arī CD.

Dzejniece un tulkotāja Ināra Kaija Eglīte 
savu dzejoļu krājumu Kliedziens starp ābo-
liem apzīmē kā „debiju un mūža veikumu 
vienā elpā“. Grāmatu papildina Ievas Kalni-
ņas intervija ar dzejnieci, divi apjomīgi fo-
togrāfiju bloki, kas dod ieskatu Ināras Kai-
jas Eglītes personībā un 60.-70. gadu jauno 
dzejnieku vidē, kā arī skaidrojošs personu rā-
dītājs. [skat. recenziju 67. lpp.]

Grāmata Uz domu stāvās klints ir Valda 
Atāla dažādu laiku dzejas un atziņu izlase.

PROZA

Pēc radošas pauzes Viļa Lācīša stāstnieka 
talanta cienītāji sagaidījuši viņa pirmo stās-
tu krājumu Sekss un vardarbība, kurā autors 
viesojas gan pansionātā, gan praidā, Ņū-
meksikas tuksnesī, Velsā, Oksfordā, pie lat-
viešu literātiem un pie Londonas kriminālām 
aprindām.

Iznākusi latviešu rakstnieka Zigmunda Sku-
jiņa kopā ar viņa meitu Ingu Skujiņu vei-
dotā grāmata Aplikācija par rakstnieku un 
laikmetu. „Šajā grāmatā kā kosmosa baltajā 
pundurī es centīšos saspiest vienuviet sava 
mūža kvintesenci, atklāt savu sižetu aizmet-
ņus, komentēt agrāk nesaprasto, bet gadu 
gaitā apjēgto. Apliecināt to, kam joprojām 
ticu, neslēpjot, ko nespēju un negribu atzīt, 
jo uzskatu par kļūdu. Raibo aplikāciju papil-
dināšu ar dokumentiem, vēstulēm, citātiem, 
fragmentiem no saviem romāniem un laika-
biedru domām par tiem. Šo grāmatu varētu 
saukt par ceļvedi pa rakstnieka vēl neizdzi-
sušām pēdām,” par grāmatu saka Zigmunds 
Skujiņš.

Vienmēr bijis interesanti lasīt detektīvromā-
nus, ja tos sarakstījis noziedznieku ķeršanā 
iesaistīts profesionālis. Šādiem romāniem 
piepulcējies romāns Stopētāju lieta, kura 
autore ir bijusī izmeklētāja Valsts policijā 
Rolanda Bula.

Detektīvromāna žanram pievērsusies arī 
Ieva Melgalve ar romānu Vēsais prāts, tikai 
vispirms jānoskaidro, vai noziegums vispār 
noticis.

Jaunā rakstniece Karīna Račko savu trešo 
romānu Samaitātā dēvē par savu līdz šim 
provokatīvāko darbu, un tas, tāpat kā ie-
priekšējie romāni, pieder pie sieviešu romā-
na paveida, ko apzīmē par romantiski erotis-
ko romānu.

Par savu romānu Ervīna Krīva mīlestības 
Ēriks Kūlis jokojot saka: „Vai nav intriģējošs 
nosaukums? Daudzi noteikti domās, ka tur 
kādas palaidnības slēpjas, bet patiesībā tās 
ir skaistas un lielas mīlestības.“

Dzejniece, dramaturģe un prozaiķe Sandra 
Vensko izdevusi savu otru romānu Adele.
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Mūziķis, dzejnieks, gleznotājs Valdis Atāls 
pie savas vispusīgās daiļrades cienītājiem 
nāk ar dzīvesstāstu Elles debesis, personisku, 
tiešu un nesaudzīgu vēstījumu, kas atsedz 
četrdesmit gadus senus notikumus.

Lauras Vinogradovas grāmata Lāču kalns ir 
rakstnieces dzimtajai vietai – mazam roman-
tiskam ciematiņam Popei veltīts darbs.

Andras Manfeldes grāmata Vēja Vīrs un 
mēs ir pasaka bērniem un vecākiem par 
skaisto Kurzemes pilsētu Ventspili.

Māris Rungulis baida bērnus ar šausmu 
stāstu grāmatu Trīs nāves Mārtiņdienā. Pā-
rupes skopi stāsti. 2. grāmata, kas ir turpi-
nājums 2016. gadā iznākušajai grāmatai Pa-
staiga mirušo pilsētā.

Anda Līce grāmatā Viss sākās šorīt sako-
pojusi liriskus monologus, dzejas, esejas un 
publicistiskas pārdomas par dzīvi mūsdienu 
Latvijā.

Grāmatā Mans zelts lasāmas Vijas Beinertes 
esejas un sarunas ar spilgtām Latvijas perso-
nībām, kā Imants Lasmanis, Ingmars Zemza-
ris, Alberts Bels, Raimonds Pauls, Mārcis Au-
ziņš, Egils Levits, Georgs Andrejevs un citi. 
Šīs intervijas vairāku gadu garumā publicē-
tas „Mājas Viesī“, tomēr vēl tagad nav zau-
dējušas aktualitāti.

Krājums Latvija 1918-2018. Valstiskuma 
gadsimts ir vācu un latviešu autoru kop-
darbs par svarīgākajiem atskaites punktiem 
Latvijas valsts tapšanā un attīstībā. To sa-
stādījuši Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars 
Misāns un Ervīns Oberlenders. 

Izdots vēstures liecību sakopojums – litera-
tūrzinātnieka, Latvijas Kultūras akadēmijas 
Kultūras teorijas un vēstures katedras vadī-
tāja Raimonda Brieža un autoru grupas sa-
stādīta hronika Cilvēki un notikumi latviešu 
zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij, 
kurā apvienoti gan bieži minēti, gan mazzi-
nāmi fakti, personas, literāri, mākslas, teātra 
un mūzikas darbi, līdztekus „lielajiem” noti-
kumiem saglabājot ikdienas klātbūtni, „liela-
jai” vēsturei – „mazos” notikumus un šķieta-
mi nenozīmīgas norises.

Krājums Latvijas valsts dibinātāji vēsta par 
39 personībām – Latvijas Tautas padomes lo-
cekļiem –, kuri 1918. gada18. novembrī pa-
sludināja neatkarīgu Latvijas Republiku.

Grāmatas biogrāfisko eseju autori ir vēstur-
nieki Tālis Vigo Pumpuriņš, Imants Cīrulis 
un Toms Ķikuts. 

Janīna Kursīte izdevusi Dainu kodeksu, kas 
ir 798 lappuses bieza dainu simbolu vārdnī-
ca un atklāj profesores daudzu gadu pama-
tīgās folkloras tekstu studijās veidoto folklo-
ras simbolu izpratni. Grāmatā izskaidroti vai-
rāk nekā 300 šķirkļi, tverot tos plašākā in-
doeiropiešu kontekstā. Šķirkļu skidrojumi ir 
dažāda apjoma – gan ļoti plaši kā, piemē-
ram, par krāsām, skaitļiem, gan koncentrē-
tāki, piemēram,  ko saprast tautasdziesmās 
ar putām, vanagu vai vasku.

Ērika Hānberga jaunākā grāmata Bērzs 
stāsta par bērza atdzimšanu nācijas saim-
nieciskajā apziņā. Par to, kā, padomju ga-
dos novests teju līdz nezāles līmenim, pēdē-
jo 20 gadu laikā, pateicoties meža nozares 
vienotai kopdarbībai, bērzs kļuvis par vienu 
no nozīmīgākajām koku sugām valstī. Tur-
klāt ne tikai pēc platības, bet arī pēc būtības.

TULKOJUMI

Pirmo reizi tulkota kāda grāmata no maķe-
doniešu valodas, un tā ir Lidijas Dimkov-
skas romāns Slēptā kamera (tulk. Ingmāra 
Balode), kas saņēmusi Maķedonijas Rakst-
nieku savienības balvu un citus apbalvoju-
mus, tostarp Eiropas Savienības Literatūras 
balvu.
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MŪZIKA

(D.A.) (L.G.)

„Latviešu klaviermūzikas maratons“ notika 
2018.28.XI Sv. Jāņa baznīcā Toronto. Ma-
ratona idejas autors pianists Pēteris Zariņš 
vienas dienas laikā ar nelieliem pārtrauku-
miem atskaņoja simts latviešu klaviermū-
zikas darbus, Latvijas simtgadei par godu. 
Programmā izskanēja latviešu klasiķu, kā 
piemēram E. Dārziņa, L. Garūtas un J. Vītola 
darbi, kā arī T. Ķeniņa, P. Plakida, I. Ramiņa 
u.c. mūsdienu autoru darbi. 

Komponists Pēteris Vasks piedalījās Vini-
pegas Jaunās Mūzikas festivālā kā tās vie-
su komponists (2019.30.I-01.II). Festivālā 
Vini  pegas simfoniskais orķestris, diriģen-
ta Daniel Raskin vadībā, atskaņoja P. Vaska  

„Vientuļo enģeli“ / „Meditāciju“ stīgu orķes-
trim (pirmatskaņojums Kanādā), „Dona no-
bis pacem“ (ar Vinipegas kori) un Otro sim-
foniju (pirmatskaņojums Ziemeļamerikā), 
Centennial koncertzālē. Pētera Vaska au-
torkoncerts notika 2019.10.II Sietlas „Most-
ly Nordic Chamber Music Series – Nordic 
Neighbors: Latvia“ ietvaros. Flautists Pauls 
Taubs, „Skyros“ stīgu kvartets un ansamblis 

„Mägi Ensemble“ izpildīja P. Vaska instru-
mentālo un vokālo kamermūziku autora 
klātbūtnē.

Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) vokālās stu-
dijas Dziedošie audzēkņi par godu savas iz-
glītības iestādes simtgadei iedziedājuši mū-
zikas disku (CD). Mūzikas autors ir studijas 
vadītājs, komponists Māris Lasmanis, dze-
jas autori – Fricis Bārda, Ārija Elksne, Pēters 
Brūveris, Klāvs Elsbergs, Zenta Gavrilova, 
Zitta Voiciša. Komponista radošā sadarbība 
ar RVT aizsākās ar tehnikuma himnas sace-
rēšanu.

KĀRĻA DZIĻLEJAS FONDĀ . . .

(Andrejs Grāpis)

Smaržojot rakstnieka un literatūrkritiķa Kār-
ļa Dziļlejas 117. dzimšanas dienas kliņģerim, 
2018. gada nogalā noslēdzās viņa vārdā no-
sauktā fonda filoloģiskas ievirzes studen-
tu zinātnisko darbu konkurss. Pētījumu loks 
bija gana daudzveidīgs un metodes dažā-
das, lai apbalvojumu nosakošie lielumi būtu 
pētnieciskais dziļums un novitāte. Starp-
augstskolu konkurencē 2018. gada balvu 
piešķīrums ir šāds:

Semestra darbu grupā ar Galveno balvu tika 
atzīmēta Zanda Babačuka (Latvijas Kultū-
ras akadēmija) par darbu „Priekšmets un tā 
funkcijas modernisma vēstījumā: Jāņa Poru-
ka garstāsta Pērļu zvejnieks un Ērika Ādam-
sona Smalkās kaites salīdzinājums” /zināt-
niskais vad. prof. Raimonds Briedis/.

Bakalaura darbu grupā Galvenās balvas ie-
guvēja – Estere Kalks (Latvijas Universitāte) 
par darbu „Idejas par skolu un mācīšanos 
apgaismotāja G.F. Stendera darbos” /zināt-
niskā vad. prof. Māra Grudule/. Veicināša-
nas balvu saņēma Madara Līgotāja (Latvijas 
Universitāte) par darbu „Rīgas topogrāfija 
Aleksandra Čaka prozas tekstos” /zinātniskā 
vad. prof. Māra Grudule/.

Maģistra darbu grupā Galvenās balvas īpaš-
niece – Ilze Ļaksa-Timinska (Latvijas Univer-
sitāte) par darbu „Latviešu romānistika PSRS 
20. gadsimta 20.-30. gados” /zinātniskā vad. 
prof. Ieva Kalniņa/. Veicināšanas balvu iegu-
va Anna Šēfere (Liepājas Universitāte) par 
darbu „Cenzūras ietekme uz Dž.D. Selindže-
ra Uz kraujas rudzu laukā tulkojumu latvie-
šu valodā” /zinātniskā vad. prof. Zanda Gūt-
mane/.

Kārļa Dziļlejas fonds un tā veicinātais filo-
loģijas studentu zinātnisko darbu konkurss, 
mecenātes Ilzes Zīvertes rosināts, uzsāka 
darbu 1995. gadā un ikgadus izsūta dalības 
aicinājumus interesentiem. Fonda priekšsē-
dētājs ir literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons, 
viņa vietniece – literatūrzinātniece Līvija Vol-
kova.
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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
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S U D R A B A ($100 - $499)
Biruta Abuls
Pēteris Alunāns
Andrejs Baidiņš
Igors-Ivars Balodis
Ilgonis Bērsons
Evarists Bērziņš
Wilma Teness un Uģis Bērziņš
Maija Bišmanis

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

Guntis un Māra Plēsumi
Vilis M. Plinte 
Vaiva Puķīte
Ieva Puris
Ausma Rabe
Astrīda Ramrath
Velta Reimanis
Jānis M. Riek stiņš
Jānis Rogainis
Helmi Rožankovska
Gerda Roze
Astra un Andris Rozes
Juta Savage
Alfreds R. Semeiks
Aina Siksna
Maija un Juris Šleseri
Ojārs un Zinta Sovers
Ilona un Raimonds Staprāni
Irīna un Dailons Štauvers
Rasma Stelps-Kiršteins
Zenta Stengels
Ruta Straumanis
Maksims Strunskis
Eleonora Šturma
Biruta Sūrmane
Miķelis Svilāns
Tupešu Jānis 
Dagmāra Vallena
Pāvils Vasariņš 
Zigrīda Vidners
Māra Vīksniņa
Aivars Vilemsons
Maija Vītola
Rasma Vītola 
Vilis Vītols
Maruta Voitkus-Lūkins
Zigfrīds Zadvinskis
Irma Zālīte
Māra Zandberga
Modris un Gita Zandbergi
Ģirts Zēgners
Aija Zommers
Gunars Zvejnieks
Kārlis Žubeckis
Amerikas Latviešu Tautiskā 
                savienība (ALTS)
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B R O N Z A S (līdz $99)
Ivars Antēns
Ritvars Asbergs
Adolfs Avens
Vilnis Baumanis
Māra Beldava
Aija Bjornson
Andrejs Brošs
Jānis Dimants
Lidija Dombrovska Larsena
Lauris Eglītis
Ligita Evans
Edīte Franklin
Dace Frišs 
Marta Grinberga
Ilga Harrington
Dzintra Janavs
Silvija Jones
Liena Kaugara
Ojārs Krātiņš
Tija un Maigonis Krūmiņš
Indulis Lācis
Jānis Langins
Dagmāra Lejnieks
George Liepiņš
Ieva Liepkaula
Laima Martinska
Rūta Mežavilka
Modris Morozovs
Ilze Mueller
Agate Nesaule
Baiba Ozola
Andris un Māra Padegi
Lilija Pencis
Rita Podnieks
Dzidra Purmale
Ina Purviņa
Vitolds Rācenis
Dzidra Razevska-Upāne 
Austra Reine
Marga Reinholds
Silvija Rūtenberga
Gunta Semba
Ilze Šīmane
Olga Taylor
Linda Treija
Leo Trinkuns 
Aina Urdze
Ieva Vidners
Astra Zemzars
Aija Zichmane



JAUNĀS GAITAS ABONĒŠANA:

1 gadam:  USD 39 = CAD 51   = EUR 34
2 gadiem: USD 76 = CAD 100 = EUR 67

Atsevišķa JG numura cena ar piegādi: 

USD 10 = CAD 13 = EUR 9

Visās valstīs vienādi, atbilstoši  
pastāvošajam valūtas kursam

Čeku sūtiet saimniecei Tijai Kārklei, 
uz čeka uzrak stiet  Jauna Gaita, Inc. 

Ziedojumi no ASV nodokļiem atskaitāmi!

MAKSĀJUMUS UN ZIEDOJUMUS 
VARAT ARĪ NOKĀRTOT JG MĀJAS LAPĀ
<jaunagaita.net> nospiežot pogu:

JAUNO GAITU VARAT ARĪ PASŪTĪT STĀJOTIES 
SAKAROS AR MŪSU PĀRSTĀVJIEM:

EIROZONĀ (maksājumi euro valūtā)

      Lilita Zaļkalne
      Himlabacken 10, Solna, S-170 78, Sweden
      e-pasts: <lilita.zalkalns@tele2.se>
      Bankas konts: Nosaukums „Ad Notam“
      BIC code - NDEASESS
      IBAN number - SE32 9500 0099 6018 0766 9708
      Īpaši ZVIEDRIJĀ: 
      Pasta tekošais rēķins: Nosaukums „Ad Notam“ 
       Postgiro konto nr 76 69 70-8

AUSTRĀLIJĀ (maksājumi Austrālijas valūtā)
 
     Imants Līcis 
      Sidnejas latviešu biedrības grāmatnīca „Rīga“
      P.O. Box 457
      Strathfield, NSW 2135
      Tel.: 02 9744 8500;     Mob.: 0405 013 575
      e-pasts: <slb_riga@bigpond.com>

Galvenais redaktors: 
      Juris Žagariņš 
      121 Harvard Street 
      Springfield, MA 01109-3821 USA 
      juris.zagarins@gmail.com 
      Telefons 413-732-3803; 413-519-8266

 
Mākslas redaktore:

       Linda Treija  <lindatreija6@gmail.com>

Literatūras redaktors:
       Vladis Spāre  <vladis.spare@gmail.com>

Redakcijas kolēģija un konsultanti: 
Dace Aperāne, Voldemārs Avens, Vita 
Gaiķe, Lāsma Gaitniece, Anita Liepiņa, 
Uldis Matīss, Maija Meirāne, Juris Šlesers,  
Lienīte Medne-Spāre, Lilita Zaļkalne

Saimniecības vadītāja: 
      Tija Kārkle
      2804 NE 172nd St.
      Ridgefield, WA  98642, USA
      tijalaura@comcast.net

JG mājas lapa:  
<jaunagaita.net>

Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem
parak stītajos rak stos izteiktie uzskati ne 
vienmēr atbilst redakcijas viedoklim.

Atzīdama demokratiskās valstīs valdošos 
preses brīvības principus, Jaunā Gaita sekmē 
dažādu uzskatu publicēšanu.

Pārpublicējot šeit ievietotos materiālus un 
tekstus, atsaukšanās uz JG ir obligāta.

Adrešu maiņas un pastā vai spiestuvē bojātus
eksemplārus lūdzam pieteikt Jurim Žagariņam.

PĒRCIET!     DĀVINIET!     ATBALSTIET!
 

Latvijā Jauno Gaitu meklējiet Jāņa Rozes un 
Zvaigznes ABC veikalos, NicePlace un Latvijas 
Okupācijas muzejā. Bibliotēkās lasiet par 
brīvu!

Maksājiet / ziedojiet 
ar kredītkarti, e-čeku vai PayPal



L I T E R A T U R E

We feature selections of poetry by Agris 
Pilsums, Juris Helds, Krista Anna Belševica, 
Zane Brūvere-Kvēpa and, in translation, 
poems by Israeli poet Gali-Dana Singer; also 
poetic prose by Dagnija Dreika and short 
stories by Ramona Indriksone and Vladis 
Spāre.

V I S U A L  A R T 

The paintings of Ieva Baklāne (Vancouver, 
Canada) combine surreal architectural 
fantasy with abstraction. Linda Treija, 
president of the American Latvian Artists 
Association (ALMA) writes: “Ieva’s paintings 
call to mind endless summer and sunlit 
meditation. They help affirm emotional 
equilibrium in our highly stressful time.” 
Baklāne’s art is displayed throughout this 
issue, including the cover.

M U S I C  

Composer/pianist Māris Lasmanis (Latvia), 
interviewed by writer Lāsma Gaitniece, 
states that “The time is right for our 
generation to ascend the Olympus of 
Latvian art.”

T H E A T E R

Sanfrancisko Jaunais Teātris (The New 
Theater of San Francisco), founded in 
2010, is one of the few remaining active 
Latvian theater groups in the United States. 
Aija Moeller, its publicity director, writes 
about a production of the play Sprīdītis? 
(Tom Thumb?), which was well received in 
SanFrancisco, Boston and Washington DC 
in 2018.

A C T U A L I T I E S  

In December 2018 the Latvian National 
Archive published the dossiers of agents 
recruited by the KGB during the Soviet 
occupation. Independent journalist Otto 
Ozols gives a detailed acount of the history 
of the renewal of Latvia’s independence in 
1991, and urges us to stay vigilant against 
the cabals of former Cheka (KGB) officers 
who still wield influence in every nation of 
the former Soviet Union.

Writer Signe Rirdance describes the 
centenary celebration of Latvia’s 
independence in Stockholm, Sweden in 
November 2018, and reflects on past such 
celebrations in the diaspora.

R E M E M B R A N C E

Writer Ilze Lāce-Verhaeghe reminisces 
about her acquaintance with poet Aivars 
Neibarts (1939-2001), a colorful personality 
in the bohemian underground of Rīga’s 
literati in the late 1960-ies.

B O O K S 

Ineta Lipša, Senior Researcher at the 
Institute of Latvian History presents a 
detailed account of the censorship trials 
following the first publication in 1934 of a 
Latvian translation of D.H. Lawrence’s Lady 
Chatterley’s Lover.

Bārbala Simsone reviews izelpas 
(exhalations), a collection of short stories 
by Laura Vinogradova. 

Andrejs Grāpis reviews Skolotāji (Teachers) 
a 20th century historical novel by Andris 
Akmentiņš.

Kristīne Ilziņa reviews Tad redzēs (Then 
We’ll See), short stories by Dace Vīgante, 
and Kliedziens starp āboliem (A Cry in the 
Orchard), poetry by Ināra Kaija Eglīte.

Sandra Ratniece reviews 1904. 
Melanholiskais valsis (1904. Melancholy 
Waltz), an account of a year in the life of 
composer Emīls Dārziņš (1875-1910), by 
Inga Žolude.

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

News shorts: In memoriam, recent 
publications, cultural events.
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