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Valoda ir kultūras pamats; vienīgi valoda var uzturēt dzīvu kādas tautas īpatnējo kultūru.
Nav laikam neviena latviešu gara darbinieka, kas būtu noliedzis valodas lielo nozīmi
tautības saglabāšanā. Profesors Dr. T. Celms atkārtoti uzsvēris, ka pats svarīgākais
trimdinieku uzdevums, lai paglābtos no asimilācijas, ir uzturēt dzīvu savu valodu.
Trimdiniekus nesaista zeme, un kultūra saista viņus tikai tad, ja tā nepazaudē savu dvēseli
– valodu. Bez šīs dvēseles kultūra sastingst savās formās un nespēj radīt neko jaunu. Tie
dažādo izcelsmju amerikāņi, kas rīko vēl piemiņas svinības savai tautai, atminas to, kas ir
bijis, bet neskatās nākotnē, jo viņu nākotne jau pieder šīszemes kultūrai. Arī mēs būsim
saglabājuši tikai sastingušo formu, ja, sanākdami svinēt Jāņus, dziedāsim no dziesmu
lapiņām un savā starpā sarunāsimies angliski.
Doma, ka mēs būsim latvieši tik ilgi, kamēr mēs lūgsim Dievu latviski, nosaka, kāda valoda
mums jāsaglabā. Jo ir divas latviešu valodas: viena ir pasīvā ikdienas valoda, otra - aktīvā
gara valoda. Pirmā valoda prasa ēst un dzert, runā par darbu, mašīnām, laika apstākļiem;
otra valoda lūdz Dievu, atklāj dvēseles pārdzīvojumus un izsaka dziļākās domas. Gara
valoda ir kultūrās valoda: tikai gara valoda var radīt kultūru un uzturēt kultūru dzīvu.
Tāpēc ir svarīgi kopt šo valodu, lai mēs nepazustu bez miņas lielo tautu vidū. Tāpēc ir
svarīgi veicināt literatūru, kas gara valodu glabā un veido tālāk.
Redakcija

Lolita Gulbe
XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanādā
(2019.4.-7.VII) vadonī Toronto Rakstnieku cēliena
dalībniece Lolita Gulbe par sevi liecina:
„Dzejošana ir mana bikts. Tā ir mana iekšējā vajadzība
izteikties uz papīra brīdī, kad kaut kas uzguļas uz sirds vai
ieraugu kaut ko aizraujoši skaistu un gribu to sev pateikt.
Man ir trīs bērni, pieci mazbērni, un sešas grāmatas. Es
Dievam pateicos par katru brīdi.”
Lolitas dzejoļi publicēti Jaunā Gaitā, LaRAs LAPĀ,
dzejolu izlasēs un periodikā. Viņas dzeju analizējusi
Inta Ezergaile (JG nr. 236, 2004.III) un Vita Gaiķe,
sakarā ar Ērika Raistera Piemiņas fonda balvu (JG nr.
260, pavasaris 2010 ). Krājums Gājputns saņem PBLA
atzinības balvu. Autore ilgus gadus strādājusi laikraksta
Latvija Amerikā redakcijā. Viņa mīt Toronto latviešu
atpūtas namā, Kristus dārzs.
(M.M.)

* * *
Kamēr
Manas stundas kūst
Kā Dali pulkstenis
Es zinu pārliecināti,
Zinu
Kas man jādara –
Ar pirkstu velkot
Pāri saujas dzīvības līnijām
Man jāiet tālāk.
Pulsi, sirds sitieni
Mani vedīs
Caur nākošo, kūstošo stundu.
Odzes un eņģeļi mani aizskārs
Bet es vēl steigšos
Caur sekundēm
Kā caur ūdens zālēm
Tev pretim.
Miers ir akmenim
Granīta zeltainās vēnās
Bet man ir jāiet, jāiet
Kamēr man dāvātais laiks
Aizplūdīs
Un pulksteņi apstāsies.
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* * *
Es rakstīšu
Tev vēstuli
uz rudens lapām –
bet vējš tās sabērs
viļņos.
Es rakstīšu
ar zāļu stiebriem
mākoņos –
bet arī tas būs velti.
Pieliec roku
pie lauka akmens.
Tāda
ir mana mīlestība –
Pelēks akmens
ceļa malā,
uz kā tu vari
atsēsties
un atpūtināt
kājas un sirdi.
Es laikam nerakstīšu
Es esmu akmens.

* * *
(Valdim)
Tu iznāci
no manas pagātnes
un iegāji savā,
bet pa to laiku
mēs dejojām
mēness dārziņā
sidrabaini,
piesaucot vārdus,
kas mūs
atpestītu,
un tomēr
neiemācījāmies īstos.
Tikai rokās palika
mēness lauskas,
un sidrabs
sabira matos.
Un tad –
Jūra mūs aizšūpoja
rītdienā
un ar smiltīm
piesēja
katru savā vietā.
Es dēstīšu
liedagā puķi,
un tu celsi
smilšu pili.
Varbūt es tevi
tur apciemošu,
un mēs atkal dejosim.
* * *
Es varētu kliegt
kā man sāp šis zaļums –
līdz kaulam
līdz pirkstu galiem
esmu tapusi zaļa,
zaļām acīm
un zaļiem sirds pukstiem.
Kā koka lapa,
pieķērusies zaram,
šūpojos vasaras vidū
un uzsūcu sauli un
dzīvību.
Katrai lapai ir tikai
viena vasara dota,
tādēļ līdz salnām
zaļums ir jāizsāp.
Ziema
Būs bezgala gaŗa…

* * *
Pastāsti man
Par griezi –
tik vientuļu
pļavas vidū griežot
baltu nakti
strēmelēs
ar ko es apklāju
savus ievainojumus.
Šī nakts
ir tik gaiša
tik plaša
un grieze
tik vientuļa,
taisni tāda,
kā es.
Pastāsti man par mums abām.
* * *
Nav jau citas iespējas:
Ūdens zāles
zem ezera līmeņa
šūpojas kopā ar vilni –
tumši melnas un piesaistītas,
līgani mājot un aicinot –
un tikai jāizšķiras
caur pirkstiem tās laižot
vai iegrimt un palikt
vai izkāpt nomazgājies,
rīta gaismu
kā svētos rakstus lasot.
Manī šis ezers
Un izvēle – man.
* * *
Tu ļoti, ļoti uzmanīgi
liec soļus
uz virves,
kas pārvilkta
ikdienas aizai.
Un tad –
pašā pēdējā brīdī
– taisni pirms krišanas –
kāds satver
tavus pirkstu galus
un palīdz
paspert
tos pēdējos soļus,
kas balstās
uz vakara mākoņa
drošībā.
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* * *
Glabājot sevī dzērves deju
es gribu sevi pasargāt
no stundām
kas tek man pāri
kā stikla smiltis
ieberžot sīkas rievas sejā,
bet tu to nemani
man garām ejot –
tu domā, ka sapņoju –
bet īstenībā
dejoju
pie aizauguša dīķa
kura malas slidenas
kā nakts stundas.
Varbūt ar dzērvi
celšos tam pāri
un varbūt tu neredzēsi,
ka dīķī
pašas pēdējās
pazūd man rokas – smilšu pilnas.
Un tu vēl vienmēr
domāsi, ka sapņoju.
* * *
Es nevienu negribu
pielaist
par tuvu – ar pirkstu galiem
vai lūpām
var noberzt
manu apzeltījumu
ar ko
esmu tik vārīgi
pa gadiem
iemācījusies sevi pārklāt,
un kas tuvāk pienāks,
no tā
man ir lielākas bailes.
Bet vakar es izstiepu rokas
Un skaties – tikai zaļš vaŗš
manās plaukstās
Bet tu – stāvi apzeltīts.
Viss man ir jāsāk par jaunu.
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* * *
Man ar pirkstu galiem
Ir jāieķeras
Šī rīta jumtā
Un nedrīkstu nokrist –
Man ar aizturētu elpu,
Sakostiem zobiem
Ir jāizspraucas
Caur ērkšķu krūmu,
Caur melnu stundu
Uz ceļiem jāstāv
Dieva priekšā un Viņš zinās.
Viņš zinās, bet mana
Paļāvība nenāk viegli,
Tā nāk ar bailēm
Un klusu izmisumu.
Vai mani pirksti izturēs,
Vai nekritīšu?
Un varbūt nemaz
Pie jumta nav jāturas –
Varbūt rokas jāsaliek
Kopā – lūgšanā?
Mierīgi jāsaliek rokas?

Henrijs Preiss. Nr. 225. Akrils uz koka. 122 ×121 cm
Skat. Lindas Treijas rakstu 39. lpp.

Ilmārs Šlāpins

Ilmārs Šlāpins ir publicists, filozofs un rakstnieks. Bijis
žurnāla Rīgas Laiks redaktors un interneta žurnāla Satori
galvenais redaktors, tulkojis Jevgēnija Griškoveca romānu
Krekls un Ainas Rendas Himnu, tulkojis ārzemju autoru
lugas Latvijas teātriem, mūzikla Drakula. Svešās asinis
un dziesmu spēles Trīs sprīdīši. Turp un atpakaļ, Latvijas
simtgades uzveduma Gaismas raksti libretu autors.
2007. gadā iznācis viņa dzejoļu krājums Karmabandha,
anekdošu krājumi Anekdotes par vidējo latvieti un Raini,
Anekdotes par vidējo latvieti un konkrētiem cilvēkiem.
2018. gadā iznākusi grāmata Latvietis. 100 nacionālās
īpatnības. Grāmatas Jauno latviešu valoda autors. 2019.
gadā iznācis dzejoļu krājums Es nemāku, komatus.

* * *
Bieži vien, gleznojot ar akvareļkrāsām, es esmu pieķēris sevi pie domas,
ka atkal un atkal lietoju to pašu krāsu, teiksim, dzelteno vai zaļo,
es nolemju, ka vajadzētu papildināt savu paleti, iepirkt jaunas krāsas,
nevar taču visu laiku tik to vienu,
taču tad saprotu, ka manā krāsu komplektā jau tās visas ir,
pat vairāk nekā visas – man ir kādi trīs dzeltenie toņi,
vairāki oranžie un sarkanie, zilo toņu vien kādi pieci –
manā krāsu kastītē ir visas krāsas, kādas vien es varētu vēlēties,
un nekad jau nav tā, ka es lietotu tīru kastītes toni,
es taču tos sajaucu un radu ikreiz kādu citu, unikālu un neatkārtojamu.
No kurienes man šī sajūta, ka vajadzētu būt vēl kādām krāsām, kuru man pietrūkst?
No kāda atšķirīga universa nākusi pieredze liek man neapzināti pieņemt,
ka ir vēl arī citas krāsas –
ārpus tām, ko es varu uzklāt uz papīra šeit un tagad?
Vai varbūt tās ir tikai muļķīgas ilgas?
Ar vārdiem ir mazliet savādāk.
Reizēm šķiet, ka to ir par daudz
un vajadzētu vienu otru vārdu pārstāt lietot.
Bet tad es atkal iesāku kaut ko rakstīt
un agrāk nepieredzēti vārdi paši atnāk
un ieritinās iesildītu teikumu līkumos kā tikko dzimuši kaķēni.
Reizēm vēl pavisam akli, taču tik tuvi un mīļi.
Jā, reizēm kāds vārds aizmirstas, it īpaši, kad nākas runāt publikas priekšā,
tad tu stomies un bezpalīdzīgi lūkojies kādā pazīstamā sejā,
cerot, ka pamukušo vārdu kāds pateiks priekšā.
Tad tu mulsi nosaki – nē, nevaru atcerēties, un maini sarunas tematu.
Bet parasti jau vārdu netrūkst, trūkst, ko teikt.
Trūkst kā tāda, ko patiešām būt vērts pateikt.
Nemaz jau nerunājot par to, ko nedrīkstētu noklusēt.
Ļoti maz dzīvē ir tādu lietu, kuras nedrīkstētu noklusēt.
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* * *
Naktī pamanīju, ka mans mobilais telefons, televizors un dators ir „pārgriezuši pulksteni”,
izdarījuši to, man nejautājot un pat neinformējot mani par tādu nepieciešamību,
šorīt pamodos vairākas reizes un visas – nepareizi,
jebkurš mēģinājums apzināti atbildēt uz jautājumu, cik īsti ir pulkstenis,
šorīt ir lemts neveiksmei, jo nakts laikā ir mainījies priekšstats par īstenību,
visa šī „pāreja uz vasaras laiku” kopš sākta gala ir kaitinājusi cilvēkus
vistiešākā un arhetipiski precīzā veidā – izjaucot kultūras un tradīciju
iedibināto cikliskumu, iesitot pa potītēm bioloģiskajam pulkstenim
un ienesot „dabiskajā” regularitātē tik „civilizēto” iracionalitāti.
Mēs nekad nevarēsim pārliecinoši atbildēt uz jautājumu, kāpēc tas ir vajadzīgs,
jo izsist mehānismu no ierastās struktūras var tikai kaut kas tāds,
kā iemesls un attaisnojums atrodas ārpus šī mehānisma iekšējās loģikas,
iebāzt sprunguli spieķos ir iespējams tikai no malas,
taču tikai tā var noskaidrot, cik ātra, precīza vai pamatota
ir bijusi šī riteņa sākotnējā kustība,
verificēt kultūras procesus taču ir iespējams, tikai tos sagraujot.
Šādā nemitīgā pretrunā veidojas un aug ikviens no mums,
mēs kopš agras bērnības iemācāmies atkārtot un atkārtot vēlreiz –
ik rītu viens un tas pats: pamosties, iztīrīt zobus, nomazgāties,
paēst brokastis, uz bērnudārzu, uz skolu, uz darbu,
mēs jūtam, kā mūsu ķermenis un gars pretojas mākslīgi uzliktiem cikliem,
tad jūtam, kā tie pierod, tad paši ņemam un izjaucam kādu no cikliem –
saslimstam, paņemam atvaļinājumu, piedzeramies, iemīlamies,
neaizejam uz darbu, uzrakstām dzejoli,
bet ar laiku arī šie cikla izliekumi kļūst par atkārtojošos struktūru,
mēs jau gaidām ikgadējo atvaļinājumu, piedzeramies katru piektdienu,
ik rudeni slimojam, bet katru pavasari iegrimstam depresijā.
Dažiem izdodas arī dzejoļu rakstīšanu padarīt par strukturālu nodarbi,
reizi divos gados izdodot pa krājumam,
cilvēkam ir raksturīgi iemīlēties savas dzīves apļveida kustībās,
taču tikpat spēcīga ir vēlme šos cikliskos rakstus ienīst no visas sirds
un censties izrauties no tiem ārā,
jo vienmēr ir cerība, ka „tur, ārā” ir iespējams kaut kas jauns,
kāds jauns „es”, labāks, skaistāks un gudrāks par iepriekšējo.

* * *
Vai tad jums nekad nav bijis tā, ka tu dari kaut ko vienu, bet tajā pašā laikā skaudri apzinies,
ka patiesībā tev vajadzētu darīt kaut ko pavisam citu?
– ka restorānā tu pasūti Cēzara salātus un kaut kādu augļu smūtiju, bet uzreiz saproti, ka
gribēji karbonādi ar sieru un ceptiem kartupeļiem,
– ka steigā un kaunoties tu ēd to cūkgaļas karbonādi, ko pirms brīža tā vēlējies, taču ēst
vairs negribas, jo pie blakus galdiņa kāda jauniešu kompānija dzer un priecājas jau pašā
darba dienas vidū,
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– ka tu jauniešu kompānijā dzer un priecājies jau nez kuru dienu pēc kārtas, bet visu laiku
domā, ka vajadzētu taču būt darbā un darīt kaut ko svarīgu, kaut ko tādu, kas maina un
ietekmē sabiedrību, valsti un varbūt pat visu cilvēci,
– ka tu sēdi darbā un dari kaut ko svarīgu, zīmē grafikus un aizpildi ekseļa tabulas, bet ar
visu savu sirdi vēlies būt kopā ar draugiem kaut kur saullēktā pie upes, attīt makšķeres,
iemest pludiņus ūdenī un klusi sasmaidīties,
– ka tu esi kopā ar draugiem kaut kur saullēktā pie upes, viņi smejas un triec nodrāztus jokus,
bet tu pēkšņi nožēlo, ka neesi kopā ar pavisam citiem draugiem kādā Parīzes kafejnīcā,
dzerot vīnu un pļāpājot par eksistenciālām šausmām, nu, var taču tev būt arī tādi draugi,
– ka tu esi Parīzē ar tiem saviem citiem draugiem kafejnīcā un vēl taču jāaizbrauc līdz
Venēcijai un Maltai, bet tu jau gribi atgriezties mājās, savā privātajā bibliotēkā, kur tevi
gaida neizlasīts kāda snobu piemirsta rakstnieka jaunākā romāna sējumiņš,
– ka tu guli šūpuļkrēslā savā mazajā mājas bibliotēkā un laiski pāršķir garlaikojoša, lai arī mīļa
romāna lappuses, bet gribētos taču visu pamest, piezvanīt, palūgt piedošanu, aizbraukt
un paraudāt draudzenes klēpī, un pēc tam vienkārši runāt visādas blēņas par filmām un
mūzikas albumiem,
– ka tu esi atslīdzis draudzenes klēpī un klausies viņas runātās blēņās, bet pats skaties
pulkstenī un skaiti minūtes līdz brīdim, kad varēsi doties pie sievas un bērniem, jo sen taču
jau esi sapratis, ka tieši viņi ir svarīgākie cilvēki tavā pasaulē, kuriem tu esi vajadzīgs vairāk
par visu,
– ka tu esi mājās pie sievas un bērniem, gatavo viņiem jaungada rasolu vai ko tādu, klausies
viņu nebeidzamajā čalošanā un burtiski jūti, kā laiks izbirst caur pirkstiem, vēl viens gads
jau pagājis, bet tu tā arī neesi pabeidzis savu iesākto romānu, nedz arī kļuvis par modīgu
rakstnieku,
– ka tu sēdi ar savu romānu rokās pie maza neērta galdiņa ASV Kongresa bibliotēkā un
cilvēki rindā stāv, lai saņemtu tavu autogrāfu, bet tu jūties kā krāpnieks, kas visus piemānījis,
jo neesi nekāds tu rakstnieks un patiesībā tev gribētos tagad būt kaut kur Himalaju nogāzē,
elsot aiz skābekļa trūkuma un piepūles, skatīties pāri urdzošu strautu pilnai ielejai un just,
ka tu dzīvo pa īstam,
– ka tu esi uzkāpis tos nieka pārsimt metrus, pazaudējis elpu no skābekļa trūkuma un
pārvēmis jēgu no Himalaju nogāzes kafejnīcā apēstā lēcu viruma, un rūgti nožēlo, ka neesi
šobrīd Baireitā, Vāgnera festivālā, kurp tevi aicināja mīļotā, liktenīgā un tumšmatainā
sieviete,
– ka tu skaties acīs mīļotai, liktenīgajai, tumšmatainajai un nepieklājīgi bagātajai sievietei, bet
orķestris Baireitā spēlē „Tristana un Izoldes” pirmā cēliena prelūdiju, taču nekādu mīlestību
tu nejūti, tikai pazemojumu un kaunu, ka neesi šobrīd laukos pie tēva, kurš pēc otrā infarkta
nevar vairs pats sacirst ziemai malku,
– ka tu esi atbraucis pie tēva, bet ir jau par vēlu, tu sēdi līdzās viņa gultai, skaties ārā pa logu
uz vecajām ābelēm dārzā, kas bez skaņas šūpojas novembra vējā, un domā par to, ko būtu
varējis darīt citādi, nu, lai viss būtu citādi, ne tā, kā tagad, bet varbūt arī tagad vēl nav par
vēlu kaut ko mainīt, vajag tikai saprast, kā tad ir pareizāk, bet tu nezini, tu nekad to neesi
zinājis.
Ka tu dari kaut ko vienu, bet tajā pašā laikā skaudri apzinies, ka patiesībā tev vajadzētu darīt
kaut ko pavisam citu. Vai tad jums nekad nav bijis tā?
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Džemma Skulme. Karaliene. Eļļa uz audekla. 2015

foto: Normunds Brasliņš

Māris Salējs
Dzejnieks, atdzejotājs un literatūrzinātnieks Māris Salējs
ir dzimis 1971. gadā. Beidzis Rīgas Lietišķās mākslas
vidusskolu, Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas
nodaļu, LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes
un informācijas maģistrantūru un Humanitāro zinātņu
fakultātes literatūrzinātnes doktorantūru. Četru dzejoļu
krājumu – Māmiņ es redzēju dziesmu (1999), Mana
politika (2001, Annas Dagdas godalga), Nedaudz vairāk
(2013), Kā pirms pērkona; (2016, Ojāra Vācieša prēmija),
Tuvošanās (2018) autors.
Sarakstījis monogrāfiju Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas
poētika (2011, Literatūras gada balva, speciālbalvu
kategorija). Atdzejo un tulko no ukraiņu, poļu u.c. slāvu
valodām. Starp nozīmīgākajiem tulkojumiem – poļu
dzejnieka, Nobela prēmijas laureāta Česlava Miloša eseju
grāmatu Dzimtā Eiropa (2011), kā arī ukraiņu dzejnieka
un rakstnieka Serhija Žadana stāstu un dzejas grāmata
Mezopotāmija (2019, dzejas daļa).
Māra Salēja dzeja ir atdzejota ukraiņu, lietuviešu, angļu,
krievu, poļu, turku, somu u.c. valodās.

* * *
gada malā kā mirkļa iegriba uzsnidzis
sniegs

* * *
ko tu vēl no manis gribi?
neesmu ne mīļš ne spalvains
tikai pāri dienu pūkainajām galvām
atnesu tev nieku bezgalības
to tu gribi: redzu: to tu gribi
plauksta vaļā: re kur ir
* * *
kaut būtu nojucis no esmes ēsmas
kaut nolupis no dienas gaitām
nodrebējis skatot savu rakstu līnijas
kas sametušās pusplaukušos vārdos
kaut būtu nojucis no esmes ēsmas
no sīvi saldas gribēšanas dzīvot
ne dzīvi nokratīt bet pakāpties uz malu
lai redzētu kam staigāts cauri
viss vienās detaļās bez kopsaucēja
ņirb gaiss virs nokaitēta ceļa
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* * *
es gribēju pie mūzikas nokāpt
tas bija kā padziļinātā tumsā
tas bija kā pārāk garā ekspozīcijā
ēna pārvilkās pāri laukam
un ieguva cilvēka siluetu
un tālāk nekas neturpinājās
siluets aprāvās pie galvas
un es mūzikā tā arī nenokāpu
kaut kādā nesaprotamā vīzē tā atnāca pati
un nokāpa manās mēmajās smadzenēs pa
matiem
kuri joprojām bija pelēki un uz dažiem
baltajiem skatījās
kā uz attiecīgās krāsas vārnām vai
zvirbuļiem
varat iedomāties kāda bija šī mūzika
pilnīgi neiedomājama mūzika
gluži vienkārši mūzika
mūzika tāpat vien

* * *
tiktāl paskaidrojumi. tālāk trakums
uzprojektētais galvaskauss visu sevī
neietilpināja
lielākā daļa pasaules atradās ārpusē.
apmāktas debesis betona kubi kustīgais
neons. melnās skudriņas meklēja ieeju iekšā
vicināja ķepiņas un mulsināja virpuļdurvis.
iekšpusē lielākā daļa veikalu bija jau slēgti.
preces pieklājīgi saplūda ar fonu. pārtikas
nodaļā pārdevējas gribēja uz mājām un
drudžaini šūpoja antenas.
* * *
pa prāta malu varētu vēl pastaigāt
bet tā jau mākoņaina
acīs miglas vižņi grims
tu laikam uzprasies tu laikam nezini
ka prāta palienē pa slapjumu lec vardes
un ķīmija ar kapitālismu rokrokā
no jaunās tūkstošgades māj
tu peļotāj un žurkotāj
ar nenosirmojušu suni
pāri laukiem auļo
uz prāta tumsā neizcirsto mežu
* * *
Mūzika, ko tu uztaisīsi no mākoņiem?
Bērnību.
Tev nav vielas. Man pietiek ar smaržu. Kā
tev mākoņi smaržo?
Pēc putekļiem siltiem un lietus.
Pēc telpas, kurā tu reiz biji iegājis.

* * *
sveša noreibuma pilna galva
it kā cita dzīve piesitusies
liek man izjust zieda nobiršanu
pagrūž krist un augšāmcelties
katrā apziņā kā spoguļlauskā
un pret neatgriezenisko tumsu
nepavērst par elpas papīrlapu
*
sadragātā esamība smaržo
spēcīgāk par visu kam nav plaisu
* * *
vienu dienu tevi nodauzīs ķiršu brāzma
trauslo stikla ķermeņu triecieni
atgādinās ka nomaldījies savā atmiņā
varbūt pat neizkāpsi tagadnes krastā
nomoda ļoganā galotne trīsuļo saulē un
rāda virzienu
* * *
kas es biju biju kas es esmu
lapu uts vai debess dvesma
Egils Plaudis
cik no manis noglabājies cilvēka?
cik no manis noglabājies cikādes?
sabradātā zāle lēnām ceļas augšā
it kā Lieldiena ar perforēto roku
aicinātu atpakaļ uz dzīvību

(Lietus atlaižas vaļā no mākoņa un krīt)
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Eva Mārtuža

Foto: Sergejs Akurāters

Dzejniece, prozaiķe, žurnāliste un redaktore Eva
Mārtuža (1954) dzimusi Gaigalavas ciema Poļorkas
sādžā, beigusi Pļaviņu vidusskolu, LVU Filoloģijas
fakultātes Žurnālistikas nodaļu un Maskavas M. Gorkija
Literatūras institūta neklātienes aspirantūru (1989).
Strādājusi Latvijas TV redakcijā (1978-99), veidojot
literatūrai veltītus raidījumus, vadījusi kultūras nodaļu
laikrakstā Neatkarīgā Cīņa, (1992-95), strādājusi žurnālā
Aija, kopš 2000. gada – laikrakstā Lauku Avīze. Pirmā
publikācija 1974. gadā, kopš 1988. gada – Rakstnieku
savienības biedre. Laikā starp 1980. un 1989. gadu ar E.
Mārtužas vārdu tika publicēti viņas radinieces Broņislavas
Martuževas dzejoļi: krājumi Balta puķe ezerā (1981) un
Rakstītāja (1987). Triju dzejas krājumu un deviņu romānu
autore; no romāniem vislielāko vērību izpelnījies kritiķu
par “latviešu da Vinči kodu” nodēvētais Pētera zvērests.
Publicējusies arī ar pseidonīmiem Digna Eira un Ieva
Bondere.
Tāpat kā dabā mēdz būt ražīgie un liesie gadi, tā arī dzejas
tapšanas laiki mijas. Augšup, lejup, nekad uz vidējā
aritmētiskā. Man ir prieks dzīvot Latvijā, Latvijai, ar
Latviju un dot labāko, ko varu.

* * *
Esmu Strēlnieka zīmē dzimusi un vēl Zirga
gadā. Par Kentauru mani dēvē, laikam tālab,
ka nejaušs laulības auglis kritis vecākiem vēlos
pēcizsūtījuma gados, kad jaunības mulsums
šauteņu laidnēm iebliezts zemzemē dziļā.
Patiesībā man ir leišmales ļaužu ironiski
dēvētā zirga galva, kura kontūra redzama
Rīgas jūras līča aprisēs. Es nenēsāju bultu
maku, man nav loka un arbaletu neesmu
skārusi. Mans loks ir kājas, papēdis bulta,
kas sper precīzi pa saules pinumu vai sprīdi
zem nabas saites atlikuma un trāpa dvēselē,
pārplēšot to kā slaveno ābolu virs galvas.
* * *
Mana pagātne ir iejavs, kurš siltumā
un vecāsmātes austā linu dvielī ievīstīts,
lēni briest. Mana šodiena ir cepšanai uz
maizes lizes ar ūdens toverī mātes miklām
plaukstām nogludinātais miklais kukulis,
kuram pati drošu sirdi uzvelku latvju senās
rakstu zīmes, mana rītdiena ir maigi klusinātā
uguns svelme, kas apņem šodienas roku
apzīmogoto. Krāsns mutē top mani stāsti,
romāni, dzeja, esejas un domu domas. Tā ir
mana labākā daļa un mūža lomas. Ogles un
pelni lai paliek, tie citam iekuram izejviela.
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* * *
Vēl zemeslode lēni griežas
Vēl ābols zālē rāmi dus
Sien sievas priekšas autus
Uz lizes mīklas rakstus iespiež
No seniem laikiem balsis sauc
Lūdz zemojas un liesmo
Lai sadzirdu es tevi
Lai sadzirdu es dzīvi
Kas bija ir un būs
Lai raupjums neizjauc
Nedz mēness mūžam veco – jauno stigu
Nedz manu senču veļu vakarēšanu
Pie sveču liesmām izgaismota galda
No aizlaikiem pa šodienas takām
* * *
Rau, mana brīvība beidzas pie 106 Satversmes
panta, kur sastopas ar tavu brīvību. Kā divi
āži nevaram izlemt, kurš būs laime, kurš
nelaime, kuram brist pāri līganajam tiltam
pirmajam, kuram otru grūst tumšajā atvarā.

* * *
Trūkst un satrūkst domu stari.
Trīcoši pirksti
Sasiet nevaru
Notvert nepagūstu
Tās domu stīgas aizviļņo, aizplūst, aizstīgo
un Jāņu naktī ielīgo.
Un arī šīsnakts burvības vairs neatminu.
* * *
Kā zelta lodītes birst asaru pērlītes, kā zelta
mirdzums rasas lāsē manas skumjas gaist
saules staru makšķeres āķī.
* * *
Pastaigas laikā gar nelielu aizsalušu ezeriņu
pamanīju gulbjus. Pat sabijos, jo iztālēm
šķita, ka iesaluši ledū. Taču nē! Veseli septiņi
cēli soļoja pa gludo spoguļvirsmu. Un jau
pēc īsa brīža spārnu vēdas un sasaukšanās
skanēja virs manas galvas. Gulbji laidās
tālumā. Rēni sekoju lidojumam un domāju,
kā pārdzīvošu tās dzejiski mistiskās trīs
dienas līdz sniegi sāks snigt. Vai šosestdien?
Trešās dienas pusnaktī sākās sniegi. Es gulēju
un sapņoju, ka gulbji mainījuši virzienu un
baltie spārni švīkstot vēsta nolaišanos.
* * *
Varbūt ar gulbjiem varam ledus vižņos peldēt
nevis politikas džungļos nervus deldēt?
Varbūt gan peldēt un peldot saltumu dēdēt?
Varbūt kāro augumu ar jūras trakumu
dzirdīt un ar sniegoto virsotņu saltumu
sildīt? Varbūt izdosies sevi Latviju ar pildīt?
* * *
Dievs Latviju lutina
Būt bagātai mudina
Par kailo dzīvību
Par dvēsles brīvību
Kā skolas bērnu audzina
Pirms laika neļauj nobriest
Lieku zeltu priekšā nesviest
No viltus varām brīdina
Starp labu-ļaunu līdzina
Dievs tālu rītu agrumā
Redz tautai milzu guvumu
Kad seši viedie satiksies
Dievs latvjus atkal lutinās

* * *
Un piepeši es sajūtos kā Rīgas kanāla pīle,
kas rāmi ieplūst spārnaiņu pulkā ūdens
robežā starp Vecrīgu un Rīgu. Nu redzu gan,
kā Rīgas vēsture uzbliezt biezā, neizlasāmā,
neaptveramā grāmatā. Kā putns tveru
garāmgājēju nomestās vēstures drupačas,
manas neziņas un jau zināšanu asaras
applūdina Bastejkalna sirdī dusošos senču
lielgabalus, tramvajs aizklangst, skaņa atver
bruģa acis. Jau redzu cauri laikiem, jau redzu,
ka neesmu laika verdzene; es tikai laternas
atspulgs nakts tumsā, ko rīta gaisma dzēsīs
kopā nevaldāmu domu armādu, kad kopā ar
spārnainēm šķelšu ūdens virsmu starp saules
gurdinātām ik rītu atspirgušām liepām.
Skat, mans peldētājas ceļš jau šķērso kanāla
pēdējo piestātni, ieplūst Daugavā, tik milzīgā
un platā, tik svešādā, ka pāri mugurai
pārskrien tirpiņas kā lielceļa depresijas
māktajiem, kas baidās no pilsētas burziņiem,
tusiņiem, nakts nemieriem, bezmiegiem.
Rau, Vecrīgu ietver kanāla pusmēness, to
sasien Daugavas straume un izkaļ gredzenu.
Uz mirkli pirms rīta ausmas rātni iesnaužos
pie Rīgas pasakās kopš neatminamiem
laikiem minētajiem vārtiem. Tad nopurinu
no spalvām ūdeni, izbrienu krastā, iejūku
kārtējā gada septembra nogales burzmā un
noķeru mazu rupjmaizes drupaču.
* * *
Katru gadu no jauna pulka viedo gaida nāves
svinēšanu kā karnevālā košā, bārā glāzīšu
šķindā, sarkanās gaismas pielietajos logos
un izkārtnēs. Tur svētie brāļi viens otram
laiza un austrumzemju ķēniņu dāvanas
gaida. Tad ekstāzē auro, bauro, mauro par
svētā piedzimšanu gaudo.
Tikmēr Dieva dvesma kaušanai nolemtā
jēriņa lūpas skar.
* * *
Dzied ceļa krustos buris
Es atrauju pasaku duris
Plīv garām ņaudošais Muris
Un aizver aiz sevis duris
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* * *
Ar vilkaču ķērēju sastapos uz šauras staignas
stigas. Roku padevu, mīļi smaidīju un
ne ar balss kritienu nenodevu, ka esmu
vilkatis – vilks un lācis vienā ādā kā leišu
zemes teiksmā. Bij vilkaču ķērājs jezuītu un
luteristu penterus boksterējis un pārpratis
teoloģiskos murgus.
Mēs laipni uz stigas viens otru garām
palaidām.

* * *
Būt iepītam, iesietam, ievītam, iemargotam
skaidras dvēseles ģeometriskajos rakstos
bija laime. Laime, ko neapzinājos, ko tērēju
un iztērēju. Tavu nonēsāto drēbju sagriezto
lenšu kamols ir pamats lieliskam grīdas
deķim, celiņam. Rau, kā stellēs rotājas
rinda aiz rindas, kā sarūk lupatu kamols –
tava novalkātā dzīve. Rau, rītdiena top no
vakardienas novalkātajiem smalko drēbju
kalniem, kas saplēsta lentēs, satīta kamolos,
iekritusi gudrās rokās aug, plešas, garinās
vijas un aizvijas un istaba top mākslas pildīta.
* * *
Kad bērns ierodas šaisaulē, šaizemē,
šaisļaudīs, šaisbrāļos un šomāsās, viņa
galvvidū vēl pulsē atvērts ezers, kurā spogojas
debesu gaisma, stars no pārpasaules stara
– tie viņa laiku aizlaiku ļaužu pulki, kas
iestumj tevi Latvijas rudens košumā, palīdz
augt, stiepties, garā neliekties, būt mēmam
starpniekam ar to un šolaiku. Ne spēku, ne
sirdi žēlojot, negausīgi vēl dzīvi piepildīt.
* * *
No tērauda kalna uz plikas pakaļas nošļūc
nomobingotais, izvarotais, pie vardarbības
pieradinātais reiz tīrais, šķīstais puiškāns.
Bērnības dievišķās gaismas zudības skartajā
sirdī plosās dvēseles labākie brīži, plosās un
nesamierinās ar nozagto identitāti. Vienkārši
iedur krūtīs starp pareizi izskaitļotajām
ribām tērauda asmeni.
Bet tērauda kalna virsotnē stārķis uzmeistaro
ligzdu, sadēj olas. Drīz jauni spārnaiņi
izlidos… vai atkal ar pliku pakaļu šļūks??????
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* * *
Dieva dotā dzīvības dvesma caur dvēseles
skursteni neizplūst; iestrēgst šaurumā
ieaugušajos
sodrēju
pilnajos
vārdos,
bezdzīvības rakstos, domās, zilbēs, kvotās
izdalītajos komatos un citās likteņzīmēs;
politiskajās intrigās, nodzīvotajos ironismos,
nodzertajos korķu simtos. Kā sakošļāta
dirolmasa augšpēdus izviļāta pielipinās,
aizlipinās, aizsprostos līdz nams iztukšosies,
sienas pieņems laupītāju brantu, bet stārķis
gan laimīgs skursteņa galā rosīsies, ligdzu vīs,
bērnus perēs un jutīsies kā brīvvaļā atstātie
zvēri un putni Černobiļas klajos.
* * *
Rūgtās, sūrās greizsirdības dzemdinātās
asaras krāju rakstu rakstiem izrakstītā maišelī
kā santīmus un tagad melnos centus.
Rūgti sūrais greizsirdības dzemdinātais
asaru maišelis ir piebriedis, kā vecuma skarti
pupi nošļucis, jo smagi ir santīmi un tagad
melnie centi.
Rūgtu, sūru greizsirdības dzemdinātu asaru
skartā uzmet skatu maišela pavēderei,
gatavai pārplīst, trenētā auss sadzird šķindu,
jo skanīgi ir santīmi un tagad melnie centi.
Rūgti skurba, šķebīgi vecķiplokaina smaka
skar parasta ierindas rīdzinieka nāsis, kurš
mērķtiecīgi slāj uz vietu, kur gravitācijas
likumi darbojas pilnā mērā gan uz bomžiem,
gan santīmiem un tagad melnajiem centiem.
Rūgti sūro greizsirdības dzemdināto manas
ikdienības asaru maišeli kāri satver siltas
vannas ūdens un putojoša šampūna sen
neskartas roķeles, jaušot, cik tīkamās
trejvaipieczvaigžņu lāmās pārtaps santīmi
un tagad melnie centi.
Rūgtās, sūrās greizsirdības dzemdinātās
asaras ir citās rokās – to zinu tikai es un
varbūt vēl kāds jauno gudrību vācējs – tiek
nošķēpelētas no baisā kamola krūtīs un
aiznestas, lai kāds gūtu promiļainas gaviles.
* * *
Debesu iesaukums
Vēl paguvu notvert dvēseli
Pie dzīvības turamies
Dvēsele pie dzīvības turas
Ar dzirkstošu glāzi
Kā vienmēr

Uz debesīm, debesīm
Dvēsele raujas pie tevis
Tava elpa smaržo pēc egļu skujām
Saberztām trīcošos pirkstos
Kāpēc tik agri Kāpēc
Es satiku dvēseli
Kas pie dzīvības turas
Vēl turas
Nakts asarām vieglāks ceļš
Pie tevis
Lai lietus nakts slīgst lūgšanās
Ko darīsim rīt
Neizteiktie vārdi nošķinda kā glāze pret
klonu
Mirkli pirms atlaidi plaukstas skārienu
* * *
Jau pīļuki lēni pāri ezeram laižas
Meklē savējos lai nekavējas
Vējš joņiem priežu skujas plosa
Laiks posties laiks kopā nākt
laiks spārnos celties laiks laisties
Lai paliek zeme iesildītā
Kur bērzi rātni izšķīrās
Par zāģa pieskārienu aso
Pār ezeru un ūdeņiem
Plest spārnus mācījām
Laiks jaunus iespaidus un svešas zemes
iepazīt
To sajūt katra pīļu bērna sirds
Vien pirts karstuma dziedināts
Cilvēka augums miglas vālus izgaro
Un paliek ezera krastā,
Bērza slotu danča varā.
* * *
Pār Latviju putni laižas
Spārni noglāsta pakalnus pilsētas lejas un
mežus
Teic mājniekiem labu vakaru
Pie dzimtās sienas pieglaužas
Lūdz lietus lāsi veldzēt ceļā izkaltušo mēli
Tukšojas atkalredzes kauss
Ir svēts lidoņu aiziešanas un pārnākšanas
brīdis

* * *
Kad mantas spozme prātu jauc,
kad liktens jokojot te dod, te liedz,
te zvērojot aiz sliekšņa triec,
aiz skausta knaši satvēris,
kā diegu no adatas izvēris
svešā zemē peļņā izmetis,
sev vaicāju, kāpēc, kāpēc
par svešo zemi iedegos?
Kad visi elles loki izbristi,
kad asie zobi izsisti,
ar pelnos samaltu dvēseli
un bezgala skumjām, dzirdi,
es neonspožā pasaulsmalā,
kā akmens melns bez Gaujas nīkstu…
* * *
Novembris.
Māsas dzimšanas diena. Dēla dzimšana arī.
Un mazmeitas vārda diena.
Dzirdi – četras paaudzes vienkop Dievs savā
azotē silda.
Glāsmains tuvums kā bērnības saulesdienas
līgo dzimtās upītes krastos.
Veļas miglas vāli, pēdas grimst smiltī.
Un arī tu kā medus pērnais saldi izkusis uz
manas mēles.
Jau novembris.
Un es neesmu viena pavadītājos.
Vēl četras paaudzes turas – jo
mazmazmeita, saulei austot, sumināja
ieiešanu šajā saulē.
* * *
Nu ko, briest dzejas vārds pret dzejas vārdu.
Viens otram pretī vai līdzās gatavs stāties.
Tas viens – ar pirmo rētu pierē, tam otram –
sarētota krustu šķērsu un redzama tā katram,
kas ciešāk ieskatās. Tam vienam dzīve laipni
visus vārtus ver, liek šeit un tagad just, tam
otram – citi vārti kā palēninātā kadrā vaļā
slīd. Ko nu? Vai briest dzejas vārdu kaustiņš,
burziņš, dzerstiņš? Vai jaušamas ir tās
stundas aprises? Man šķiet te noder līdzība
ar gaismas strēli, kas vienmēr rīta atnākšanu
vēsta, bet noklusē, vai diena vējos, plēsīs,
dzeldēs. Mēs varbūt kā Raiņa gals un sākums
būsim, kā omega un alfa, un jūs, kam dzeja
dzesē rētas, jūs – kā alfabēts starp mums,
kas burtus vārdos, teikumos un visbeidzot
jūtās sien.
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Juris Helds
* * *
Mazliet pacelties virs zemes...
kā sapnī – nejūtot svaru,
celties tik viegli un brīvi,
jūtot vien cēlājgaru
Un, liekas, ka migla nes tevi
pār visu laicīgo varu,
bet, tajā kā tālas ēnas
zemes bērni iet Krusta karā...
Mazliet pacelties virs zemes...
garām krīt mākoņspalva,
un nejauši skar tevi
kā nepelnīta balva

Pilsēta miglā
...es tevi vairs nepazīstu...
kur pazudusi esi...
tā kā svešpilsētā klīstu,
un ceļa nav uz gara mesi...
Un kā mirāžā zūd laiks...
ēnas kuprainas kļūst,
svešas mēles miglā buras,
un nekas Atmiņā neaizplūst...
To pilsētu vairs nesajūtu,
kaut vai līdz zemdzīvei rakt...
tunelī gaismiņa vāja,
to jau vairs neapzagt

Metafiziskais portrets
Tā seja gleznā bij pazudusi,
(tur tikai Atmiņas lauskas)
tālas nojausmas zibšņos…
Un vēl – Kurmja svece sirds svečturī,
kuras atblāzmā radies
portrets bez sejas,
no spoguļattēla brīvs
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Dzejoļi ņemti no topošā krājuma Levitācija, un es, kā
autors, izsaku pateicību Latvijas Autortiesību aģentūrai
(AKKA/LAA) par piešķirto stipendiju radošā darba
veikšanai.

Andreja Tarkovska piemiņai
...citas esības atklāsmei
visās lomās bij dvēseles bads...
un, kā Visumā ieskatījies,
tu pretī sev nāci pats...
Un pieņēmi liktens likstu
kā Sīsifs, kam akmeni velt,
kas atkal un atkal lejup krīt,
bet tev vienam to augšām celt...
Tai esības ekrānā ieskatieties,
ko tajā redzat... ko domājat...
Dies paslēpās otrā plānā,
klusējiet, klusējiet...
Lidojums
No jūras izšaujas putns,
un debesīs zūd kā šautra,
kā izlaista no loka,
iz senas zemūdens tautas...
Bet, tumšā dzelme nav akvārijs,
jūras zvaigznes vēl debesīs mīt,
un – gloria, gloria tām,
kas augšām ceļas un krīt...
Vētras putns kā parādība
aiz mākoņiem pazūd palss,
un rudens naktīs parādās
kā glezna, ko uzbūris sals

Bezdibenis

* * *

Klinšu baloži pazūd aizā,
kur naktīs vilki nāk dzert,
bezdibenis neskatās augšup,
putnus te nenāks ķert...

Kā nāvei par dzīvību maksāt,
lai pēkšņi nebūtu kādam jāaiziet?
Es nezinu,
bet Austrumos varbūt teiks:
– Jel pagaidi, vēl ķirši zied...

Vilcene guļ savā alā,
šāvēji netiks tur klāt,
mazie tik tuvu pie viņas,
guli mierīgi, vilkumāt...

Mazais rekviēms žokejam

Bet, putni debesīs vinjetes vij,
un vilki naktīs nāk dzert,
neviens nespēj noliekties bezdibenim,
un baidās no tā arī dzert

Smags bij tā pēdējais miegs
(hipodroms pazuda tumsā)
no zirga vairs nespēja atvadīties,
un tālu tā spārnos krīt sniegs

Slazds

Bezpajumtnieki

Baltā pūce vēl dzīva bij slazdā,
vēl dzīvība turējās spārnos,
cik ilgi tā varēja būt...
drīz tā kļūtu par ēsmu vārnām

Zem grausta akmeņainām rokām
tie atrada patvērumu...

Bet, kāds dabas bērns parādījās
un nelaimīgo atraisīja,
tā meitene bija ar putna acīm
un sevi slazdā ieraudzīja...

Vienlaicībā
Vienlaicīgi sapnī var būt
dažādās pasaules malās...
kaut kur – nekad kā svešumā,
kaut kur – kā bezmiega salā...
Un, starp dažādām vietām,
kāds tilts pār aizmūžiem dzimst,
to pārlidot var viegli,
ja dvēselīti nepiemirst...
Var laikrādis apstāties sapnī,
un to vairs neatskārst,
bet neticamā Vienlaicībā
mēs vēl tiksimies, māt...

Vēl priekšā būs nakts,
varbūt ar sniegu,
varbūt bez miega,
bet, no rīta, jau apsnigušu
tie graustā atstāja eglīti mazu

Pārlaicīgā tikšanās
Ar „Kaķa fūgu” pusmiegā vītenojot…
(labvakar, Skarlati kungs!)
tik negaidīta tikšanās,
it kā ceļvedis būtu Jungs…
Tikai tālāk no „Tagad un šeit”,
lai izgaist bezlaika plēnes,
aiz mākoņiem aiziet kluss
mazliet iereibis mēness…
Bet „Kaķa fūgu” aizsāka Pulčinella,
pa klavierēm ķepojot…
un kaķpēdiņas tā aizskanēja,
bet, brīnumu nevar atkārtot

Un mani tu sagaidīsi...
(vecais runcis mākoņos dus)
...ne vārda, ne vārda vairs...
es esmu jau ceļā, viss kluss
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* * *
Ar pasta baložiem baltiem
viņš augstos bēniņos mita
tos neatstāja nekad,
līdz pēdejie sniegi krita

...un Mēness paisums tad nāks,
tad glābsies – tur ienirstot,
un pazudīs visas bailes,
bet brīnums nav jāsaprot...

Un baloži tā dvēselīti
līdz mākoņiem pavadīja,
māte skatījās, neticēja...
– Vai tad viņam baloži bija... –

Mēness paisumā būsi cēlies
kā metaforiskā mijā,
un atklāsme, skaidra kā sāls –
pati dzīve kā bēgums bija...

Aizmirstais tosts

Dziesmiņa visiem laikiem

Par „mazo Parīzi”pacelsim glāzes,
ko tagad vairs nesaprast...
bet, kādā baznīcas tornī,
reiz mājoja baložu pasts...

Vecie runča zābaciņi
noklīduši nezin kur,
novalkāti gan jau bija,
tomēr būtu jāpatur...

Par „mazo Parīzi” iedzersim, lūdzu,
kāds bruģis vēl to jūt,
kas pazuda kā glezna,
kuru vairs neatgūt

Jāiet kaut uz jumtiem meklēt,
kamēr meklēšanas prieks,
varbūt, kādā kaķu krogā,
pazaudējis, razbainieks...

Par „mazo Parīzi” – tajā maijā,
kas reibināja kā spirts,
un nenojauta neviens vēl,
vai nenāksies svešumā mirt

Tomēr liekas, kaut kur tālu,
var vēl dzirdēt – murr... murr... murr...
tur tie vecie zābaciņi
kādu nebūs vairs nekur

Mākslinieka pārvērtības
„Tušas dzērāja” pamesto spalvu
neizsvērt prāta svaros,
tā pazuda spalvu mākoņos,
kur nekas nav jāizkaro...
Bet, “Tušas dzērājs”, kā viņu sauca,
ar to zaudēja Dieva balvu,
kas nebij domāta kalpones lomai –
to tverot kā darbaspalvu
Tušas zīmējums palika nepabeigts,
tik putni zīmējās kokos,
un meistars nejuta vairs,
cik auksta kļuvusi roka
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Priekšnojauta

* * *
Klusā daba ar tintnīcu veco
un rūsgano rakstāmspalvu,
ar ko bērnībā savā vectēvs
vēl vilka lielos burtus...
Klusā daba ar koka tintnīcu,
ko neatceras vairs neviens,
tintes jūra ir izžuvusi,
bet, senos rokrakstos dzīve brien

Agita Draguna

Foto: Kristīne Locika

Esmu dzimusi 1970. gadā Rīgā, izdoti dzejas krājumi
Līdzsvara robežas (1999) un Prāts (2004), iestudētas
un periodikā publicētas četras lugas, arī proza, atdzeja,
publicistika, recenzijas, bet īpaši sirdij tuva vienmēr
bijusi latviešu dziesminieku kustība, tādēļ sadarbība ar
tiem pēdējos gados bijusi priekšplānā, daudzi dzejoļi
komponēti.

* * *
es gribēju uzzīmēt sauli
un tvēru pēc baltās krāsas
bet mana saule pazuda
balta baltajā audeklā
es krāsoju debesis gaišzilas
bet bija tās tukšas un skumjas
es zīmēju zeltainas galotnes
tās sanāca blāvas un dumjas
es sarkanu saulrietu gleznoju
bet saule vairs nebija balta
es varavīksnēs to ietērpu
tā šķita pēc papagaiļa
ik dienas no jauna to zīmēju
ar zilu ar zaļu ar rozā
īstā saule staroja tāla
vien manējā šķita kā poza
es attapos pēkšņi ka jāēno
un tonēju pelēkas ēnas
mana saule skuma tām līdzi
caur puskrēslu miglaini rēno
līdz sastapu kādas acis
kas teica man mīļā māsa
lai uzgleznotu sauli
mērc droši melnajā krāsā

* * *
kur nolikt svecīti dezertierim
tam kurš nešāva ne uz vienu
kurš nespēja pacelt ieroci pret otru
elpojošu būtni
kurš neticēja nevienai no pusēm
un labāk pats caur purviem
un mīnētām grāvmalām
devās briesmu pilnajā ceļā mājup
kur nolikt svecīti dezertieriem
tiem kurus nošāva sētmalā
tiem kurus ķēra kā suņus
un tiem kurus lāga ļaudis
pagrabos slēpa
līdz viņi sajuka prātā
un tiem kuri atgriezās mājās
vēlreiz apskaut māti un māsu
palīdzēt uzrakt dārzu
vēlās krēslas stundās
kad kaimiņi neredz
kur nolikt svecīti dezertierim
kurā sētmalā šodien
tā drīkstētu plīvot
kurā logā
vai tavā
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* * *
ir vai nav tas kruti
balsot par pazīstamiem
(muitnieki dara tāpat)
ir vai nav tas stilīgi
censties visur būt pirmajam
(kam jau ir sava alga)
ir vai nav tev ko teikt
bērnam kas jautās tev kādēļ
tev sava dzīve ir svarīgāka kā viņa
vai tu aizej vai paliec
kad kāds tevi nelaikā pasauc
palīdzēt nest šo dzīvi

* * *
kā gan tu vari zināt ka tas kam tu tici nav meli
cik gan tu vari satvert patiesības saujās
tā izplūst caur pirkstiem kā ūdens tā aizšalc kā pali
un tas vismazāk tev pieder kas iegravēts krasta kraujās
* * *
es rakstu to kas mani dzīvē notur
to cenšos pierakstīt cik vien es protu
to cenšos iztulkot no elpas svešvalodas
to gaismu kuru ārpasaulē neatrodu
un kuras pašai man
vien tik cik otram dodu

kur tu liksi to visu
pēc kā tu tā esi tiecies
vai tev vajag vairāk
kā var saturēt riekšās

* * *
dzejai jābūt kā nezālei
bet jāsmaržo saldāk par rozēm

laika un mīlestības
apskaidrības un spēka

kur neviens neprasa jāaug tai
kur plēš un ravē tai jāzied

(lūk kā akmeņus met
tie kas patiešām bez grēka)

kur skaistuma nav tai jābūt daiļai
kur jēgas nav jātop par jēgu

* * *
dzidri oranža gaisma
atmiņu miglā zied
nē skaistākie mirkļi negaist
tie visi dus vienuviet
nu un ka viss pie kā tvēros
vējos kā mākoņi irst
nē mīļi vārdi nezūd
no tiem sastāv mana sirds
* * *
uz kurieni jumti brauc
vai tiešām visi pie dieva
zem tiem ir apslēpts par daudz
žņaudzī krustiņu pirkstos sieva
bet pāri jumtiem tāds miers
no kāda mums visiem bailes
krīt rāmi kā sniegpārslas ziņas
un dziļākie ezeri aizsalst
bet zāģi rokā ņem sieva
un zāģē ezera ledu
tai esot aizbraucis jumts
tā ticot ka atraks ko svētu
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tā nav dzeja kam piemirsi vārdus
dzeja ir tas kā tu elpo
* * *
dzīve sasien mūs mezglos
es klusi tos vaļā raisu
neko es negribu sagraut
es gribu vien svaigu gaisu
no katrām durvīm šai ielā
pēc citas taisnības smird
un vienīgais logs kas vaļā
ir mana pašas sirds
mums pāri plīvo kā ziedi
svešas skumjas un prieks
ņem likteni vēl šo vienu
šis ir manējais zieds

Džemma Skulme. Bez nosaukuma. Eļļa uz masonīta plāksnes. 46 × 61 cm. 1970tie gadi, kad
viņa ar dzīves biedru Ojāru Ābolu ciemojās Kanādā
Anitas un Gunta Liepiņa īpašums

Sirdī ventspilnieks, bet dzīvoju Rīgā kopš 1991. gada,
kad uzsāku studijas filozofijā, un medkomisija pirms
iestāšanās Latvijas Universitātē slēdzienā ierakstīja:
derīgs, lai kļūtu par filozofu. Studijas apvienoju ar
žurnālista amatu slavenajā laikrakstā Vakara Ziņas, pēc
tam sekoja intensīvs darbs žurnālā Klubs, Auto Bild
Latvija un Ilustrētā Zinātne. 2017. gada rudenī pārgāju
ierakumu otrajā pusē – pieņēmu piedāvājumu kļūt par
vides ministra padomnieku sabiedriskajās attiecībās. Pa
vidu bija liktenīgais 2012. gada 30. maijs, kad gandrīz
saskūpstījos ar kaulaino. Balto tuneli neredzēju, bet
nolēmu sākt rakstīt grāmatu. Tas bija laiks, kad šķita,
ka esmu mīlējis, diemžēl tas maksāja pārāk dārgi, lai
to turpinātu. Pēc tam mana dzīve sastāvēja no labas
literatūras, pieaugušiem vīriešiem domātām interneta
mājas lapām un Tinder aplikācijas. Taču vientulība visu
salika pa vietām. Kamēr romāna manuskripts atvilktnē
brieda, uzrakstīju stāstu krājumu Pēcjēzus vecuma sviests
(apgāds Mansards, 2018), kuru kāda kritiķe raksturoja kā
veču prozu, tikai brīžiem aizskaroši seksistisku.

Oskars Vizbulis

MIEGĀ TU NEESI
MANA
Ja es būtu Jēzus vai pirtnieks Ansis, izdarītu
tā, lai apelsīnu sula, ko tu man atnesi, nekad nebeidzas. Katru reizi, kad tu atnāktu,
tevi sagaidītu vanna, pielieta pilna ar apelsīnu sulu, un zemeņu šampūns. Es tevi izģērbtu, tu ietu vannā un pēc tam mēs visu dienu
mīlētos. Un vēl vienu reizīti tumsā. Mēs aizmigtu kopā, bet nākamajā rītā es pamostos
pirmais, aizietu uz virtuvi un ceptu pankūkas. Tā vietā, lai ar karoti no burciņas ķeksētu
oranžu ievārījumu, ko izšķaidīt pret pankūku
bālajām miesām, es nolaizītu tavu roku.
Pēc tam mēs silti saģērbtos un brauktu ar
tramvaju uz Zooloģisko dārzu. Vispirms mēs
ieietu tropu mājā, man aizsvīstu brilles, bet,
sajūtot, kā pa muguru žirgti tek sviedru lāsītes, ātri lavītos prom. Žirafu mājā smaržotu
pēc siena un sūdiem. Mēs skatītos kā šie garkaklainie briesmoņi ar visskumjākajām acīm
pasaulē skrumšķina zarus un pēc tam brauktu uz kinoteātri. Tumsā ar pirkstu rakstītu uz
tavas plaukstas. Tiklīdz tu uzminētu, kas tas
bija par vārdu, es tev dāvātu ašu, pēc popkorna smaržojošu skūpstu. Ieslidinātu tavā
mutē savu mēli, it kā gribētu ar to iedzelt.
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Kad skūpsties, tu vienmēr aizver acis. Kāpēc
tā? Vai tajā brīdī tu guli? Miegā tu taču neesi mana.
Tu teici, ka tev ir pienākumi pret bērniem, ģimeni, bet es joprojām nezinu, kā tas ir – aiziet gulēt divatā, bet pamosties ar sajūtu, ka
esi viens. Jo es joprojām eju gulēt viens, bet
pamostos ar domu, it kā tu joprojām būtu
blakus. Kad eju pusdienot, vispirms izvēlos
ēdienus, kas garšo tev. Tu teici, ka reizēm
nav spēka ieēst, ka viss apnicis, un aizvakar
pa visu dienu apēdi tikai vienu olu. Tikai tāpēc, ka kaut kas jāēd. Un labi, ka ir mīlestība,
kas ļauj izturēt visu šo ārprātu, ko dēvē par
ikdienas dzīvi, rutīnu.
Atceries, kad pirmo reizi sākām mīlēties pa
īstam? Tad putni vēl klusēja. Tikai klusi sprāga pumpuri. Mūsu grūdieni turpinājās visu
pavasari, vasaru, atpūtas brīdī skatījāmies,
kā mainās zaļā nokrāsas, kaunīgi nosarka lapas, līdz beidzot tās nokrita kā miruši tauriņi, no debesīm nāca krusa un Ziemassvētkos
pirmo reizi abi beidzām reizē. Vai tiesa, ka
priekšspēli izdomājuši tie, kas nezina, kas ir
mīlestība?
Kad satikāmies un tev kaklā karājās fotoaparāts, atcerējos sapni, kad biju uz Vecmīlgrāvja mola. Cilvēki ar fotokamerām apņēmīgi
soļoja, lai pagūtu uz saules rietēšanu. Viņu
bija tik daudz, ka sāku bažīties, vai tik neizfotografēs visu saulrietu. Alkatīgi knipsēdami, viņi piespers pilnas atmiņu kartes ar saulrieta foto, līdz kādā brīdī debesis kļūs tukšas,

tajā nebūs ne saules, ne mākoņu. Pazudīs arī
kuģi, kas stāv reidā un gaida dienu, līdz atbrīvosies vieta ostas piestātnē. Kādam vajadzēs pasauli uzprogrammēt no jauna. Tāpēc
es grūdu cilvēkus ar fotoaparātiem jūrā un
viņi smieklīgi kūlās pa tumšo ūdeni, līdz fotoaparāti pārvērtās par dzirnakmeņiem un
visi noslīka.
Ierēdne valsts iestādē man šodien prasīja
nosaukt dzimšanas gadu. Atbildēju īsi: „Šis!”
„Piedodiet, nesapratu,” viņa cieši palūkojās
uz mani un piespieda brilles tuvāk pierei un
acīm. „Esmu piedzimis 37 gadu vecumā,”
acis nepamirkšķinot, teicu. „Palūgšu jūs izturēties nopietni,” ierēdne teica. Viņa taču
nezināja, ka vakar bija mūsu otrā dzimšanas
diena. Mēs bijām aizbraukuši uz manu garāžu, aizslēguši durvis no iekšpuses. Vispirms
uzēdām ķiršu kompotu, no drātīm uzmeistarojot improvizētas karotes jeb ķekšus, ar
kuriem satvert piebriedušās ogas. Tad kļuva
auksti un es nolēmu iedarbināt dzinēju, lai
sasildītos. Ne visi zina, ka auto izplūdes gāzes spēj nogalināt desmit minūšu laikā. Paldies tev, ka zaudēji samaņu pirmā. Tu biji jūtīga kā kaķis. Aizstreipuļoju līdz garāžas durvīm un ar mokām tās atvēru.
Kopš tās dienas ar biklu pateicību uzlūkoju
milzīgos ventilatorus pazemes autostāvvietās, kuru lāpstiņas griežoties rada elles trok
sni. Ja stāvvieta nebūtu iebetonēta, tā noteikti paceltos gaisā. Es piefiksēju, ka arī viesnīcu numuros pa ventilācijas kanāliem telpā
tiek iepūsts atvēsināts un attīrīts gaiss, bet
virtuvē tvaika nosūcējs sagūsta zupas garaiņus. Ja skatās uz to šādi, dzīve ir tikai pārvietošanās no vienas telpas ar tīru gaisu uz
nākamo.
Baudas dēļ bieži esmu riskējis iznīcināt savu
dzīvi. Reizēm mēdzu pazust no dzīvokļa
nakts vidū un pēc pāris stundām piesardzīgi
atgriezties ar iztukšotiem sēkliniekiem. Man
vajadzēja dzēst savu grēku. Kā kūlas ugunsgrēkos, redzot, ka liesmas plosās, nepieciešams tām pretī aizdedzināt tādu pašu joslu.
Tad liesmas satiksies un noplaks. Tāpēc naktīs braucu uz Mežaparku. Vienā no baltvācu
mājām ar baltām pildrežģu sienām dzīvoja
draudzenīte, kura bija pieejama ikvienam, ja
viņš spēja atstāt viņas šķīvītī tik un tik naudiņas. Tā es būšu piekrāpis abas sievietes –
gan tevi, gan sievu, un mans grēks dzēsīsies.

Lai gan citi to dēvēja par grēku, man tās bija
tikai pāris minūtes baudas, ārkārtīgi nepieciešams un svarīgs kairinājums, locekļa galviņas metafizika, ja atļauts izteikties skarbi.
Tu taču gribēji zināt, kādi mēs esam vīrieši,
kad blakus nav sievietes, un tad nu es stāstu,
un tu nedrīksti vaikstīties. Tev tas ir jāpieņem,
ja tu gribi mani saprast. Realitāte netraumē,
visu izšķir attieksme.
Tajās maģiskajās minūtēs, kad viņa – psiholoģijas studente mazgājās vannas istabā,
bet es viņu gaidīju guļamistabā, mana sirds
ņipri sitās. Viņa atnāca augstpapēžu kurpēs
un smalkās melnās tīkliņzeķēs. Es esmu pārāk liela zivs, jokoju un piekodināju nākamajā reizē uzvilkt zeķes ar lielākām acīm. Mani
uzbudināja tas, ka viņa atnāca jau mitra. Psiholoģijas studentu štučkas, nodomāju. Guļamistabā uz nakts skapīša stāvēja lampa
- stikla cilindrs, kurā pa stīgrai līmei līdzīgu
šķidrumu lēni peldēja krāsaini burbuļi. Varbūt tā bija visu to tēviņu sēkla, kuri to bija
atstājuši šajā mazajā istabiņā, kuras sienas
piesūkušās ar sēklas smaku. Mūsu pāris minūšu garajās attiecībās centos būt zobgalīgs,
praktisks un ātrs. Tad viņa teica, ka kļūst garlaicīgi, maksts sākot žāvāties un man jāiet.
Tā es atkal gāju pa tumsu uz mājām, klusi
atslēdzu durvis un nolikos gulēt uz dīvāna
viesistabā, jo pāris gadus ar sievu gulējām
atsevišķi.
Tomēr tas viss man netraucē ik pa laikam atgādināt, ka mīlu tevi. Ka mīlu sievu, jo viņa
man dāvājusi veselīgus un dzīvespriecīgus
bērnus. Tomēr, kad atzīstos mīlestībā tev,
mans uzbudinājums ir par kārtu lielāks. Zinu,
varbūt tev nav viegli to dzirdēt, bet abos gadījumos, kad atzīstos mīlestībā, esmu patiess. Nav mana vaina, ka latviešu valodā
vārds mīlestība ir tik plakans.
Reizēm vēlējos, kaut dzīve būtu kā plīša lācītis, kā firziķis. Tad to visu uzreiz varētu uzšķērst un palūkoties, kas atrodas iekšpus. Nelaimes, priecīgi notikumi, traģēdijas, uz pusēm pārgrieztas, iesākumā sulotu, no tiem
birtu sīku notikumu skaidas, bet es ceru, ka,
skatoties uz tām šķērsgriezumā, man būtu
vieglāk ieraudzīt, kad esmu kļūdījies, kurā
brīdī mana izvēle bija aizsākums notikumu virknei, kas pagrieza manu dzīvi kā kuģi
upes straumē uz citu pusi. Varbūt samezglojumi būtu labāk saredzami? Dzīve jau ir
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mātīte, kas grūsna ar dažādām niansēm. Un
mēs nekad neiegūsim to, ko vēlamies, kamēr
nebūsim pateicīgi par to, kas mums jau pieder. Tā bija arī šo nepatīkamo notikumu veidotā pieredze. Tātad man vajadzēja pateikt
paldies naža asmenim, kad pamatīgi sagriezu roku un tas iegāja manā rokā kā sviestā.
Man vajadzēja pateikt paldies diviem narkomāniem, kas bērnībā atņēma pulksteni. Pateikt paldies sunim, kas kādu dienu apsēdās
iepretim dzīvokļa durvīm, un sēdēja gaidot,
kad pārnākšu, tā ar savas klātesamības mīļumu nožņaudzot manu tīņa vientulību, jo
nu vajadzēja uzņemties rūpes par dzīvnieku.
Un dienā, kad bija notikusi mana samierināšanās ar to, ko esmu piedzīvojis, neko nenožēlodams, bagātinājies ar visu, kas ar mani
noticis, nejauši iepazināmies uz ielas. Biji iznākusi no grāmatnīcas ar pirkumu, jo tev rokās bija plēvē iesaiņota grāmata par E vielām. Skatījos uz tavām rokām un teicu, ka šī
grāmata nav pilnīga, jo tajā nav izlasāms nekas par pašu svarīgāko.
„Tās tur nav aprakstītas,” es teicu nepazīstamajai, kad bijām apstājušies pie Barona un
Dzirnavu ielas krustojuma, gaidot zaļo luksofora signālu.
„Kādas tad,” tu pārsteigta apvaicājies. „Dzīves E vielas. Tās, kuras padara mūsu dzīvi laimīgāku, garšīgāku un nebūt nav kaitīgas,”
atbildēju.
„Jūs noteikti esat mācītājs un tūdaļ aicināsiet
mani pievērsties reliģijai, paldies, nē, nevēlos.”
„Neesmu mācītājs, par to varat būt droša,”
centos nomierināt viņu. „Esmu pārliecināts,
ka jūs, tāpat kā ikviens normāls cilvēks vēlas
būt laimīgs, taču patiesībā jūs pat nezināt,
kādēļ jūs dzīvojat. Jūs noteikti teiksiet, ka tie
ir pienākumi pret ģimeni, jo jums pirkstā ir
laulību gredzens, noteikti vēlme izaudzināt
krietnus bērnus, ja jums tādi ir, taču patiesībā jūs domājat tikai par to, kā izbēgt no nedrošības un vientulības,” centos būt asprātīgs.
„Nē, patiesībā es domāju par ko citu. Ka šodien ir mana dzimšanas diena, bet vīrs no
rīta tikai nobučoja uz vaiga, pateica, ka apsveic, un aizgāja uz darbu,” aptuveni tāds
bija mūsu iepazīšanās sākums.
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„Dzimšanas diena drīz beigsies, bet izmisums
un nedrošība vienalga paliks,” es turpināju
un pēc tam piedāvāju dezinficēt mūsu iepazīšanos ar kafiju.
Aizmirsu piebilst, ka es tev sekoju pēc filmas,
vēroju tevi kinoteātrī, bet tā arī neuzdrošinājos apsēsties kafejnīcā pie tava galdiņa. Tad
tu nesteidzīgi gāji pa Elizabetes ielu, skatījies
skatlogos, vēroji savu atspulgu un domāji,
vai pietiekami labi izskaties. Vienu brīdi gribēju iet tev garām un notvert brīdi, kad skaties uz sevi stiklā un tā nevērīgi izmest frāzi,
ka labi izskaties, bet tad nodomāju, ka nav
ko stumt upi, gan jau vēl radīsies izdevīgs
brīdis. Domāju, ja ne filma, kas lika ietrīsēties mūsu dvēselēm, varbūt nekāda saruna
uz ielas nebūtu iespējama. Kas tā bija par filmu? „Sauc mani savā vārdā”, par divu homoseksuālu vīriešu īslaicīgu satikšanos un izšķiršanos. Pēc filmas meklēju kritiku un man
lika iesmaidīt rindas no kāda kino mīļotāja
bloga, kurā viņš rakstīja, ka filmā, lai uzsvērtu jūtu tīrību, neesot attēlots dzimumakts.
Kad mēs pirmo reizi mīlējāmies, es nobijos.
Tu biji tik klusa. Pat pieliku ausi pie tavas mutes, lai pārliecinātos, vai elpo. Elpoji gan, bet
es biju no tiesas ievainots, no rīta vēlējos tevi
iepļaukāt. Gulēji kā tāda labi izglītota un
vēsa angļu lēdija. Nereaģēji uz maniem grūdieniem, kad vēlējos tevi uzšķērst, iegrūst
tevī līdz spalam, pat dīvāns tobrīd reaģēja
kaislīgāk nekā tu. Bet tad es vēl nezināju, ko
esi piedzīvojusi, ka todien, kad gājām garām
Mākslas muzejam, tu pārvērties, jo ieraudzīji
to vīrieti un visu dienu nesmaidīji, bija klusa
kā zivs, kad mīlējāmies. Tikai vēlāk atvēries
un sāki kliegt, kad beidzi.
Reizēm man liekas, ka zinu, kas ir dzīve tās
veselumā, kaut arī tā sastāv no brīžiem, kas
pastāvīgi mainās, pāriet no viena stāvokļa otrā. Bet varbūt dzīve ir tikai garš brīdis,
pilns ar vientulību, jo mēs taču piedzimstam
vieni un nomirstam vieni. Un esi piesardzīga,
kaut ko savā dzīvē nožēlojot, esamība var sadzirdēt tavu lūgumu un atņemt to, kas bijis.
Tu vaicāsi, kā var atņemt to, kas ar mani noticis? Es tev atbildēšu. Kādu dienu tevi var
apciemot misters Alcheimers. Tu, protams,
to nejutīsi, bet paies laiks un tu pat nevarēsi pateikt, kas tev garšo. Tu aizmirsīsi vārdus,
aizmirsīsi pasauli. Savas dzīves pēdējās nedēļās, dienās gulēsi kņūpus kā liels zīdainis

un skatīsies uz pasauli neko nesaprotošām
acīm, it kā gribētu piedzimt no jauna. Bet
varbūt tā būs vienkārši kliba laime, jo tu būsi
pazaudējusi arī savu vērtējošo attieksmi pret
visu. Un, kur nav salīdzināšanas, tur nav vilšanās.
Bet es tikmēr katru dienu skaitu akmeņus.
Kad atbrauc smagie auto ar jaunu kravu, atskan mežonīgs troksnis, kad tos izgāž. Nezinu, cik ilgu laiku man vajadzēs, lai tajos
iegravētu visu to, ko esmu tev domās veltījis.
Man pat nebija žēl par nelielu, bet taisnīgu
samaksu ziedot daļu no saviem orgāniem. Tā
es varēju nolīgt celtņus, kad vajadzēja pārvietot no upes gultnes izceltos akmeņus.
Daudzi no tiem svēra vairākus desmitus tonnu, tie bija tik smagi, ka, noliekot uz zemes,
nedaudz iegrima. Vasaras karstajās dienās
tie uzkrāja siltumu, un vakaros, kad satumsa un kļuva vēsi, ar pirkstu vilku pāri burtiem
un atcerējos, kā kinoteātrī ar pirkstu rakstīju
uz tavas plaukstas.

slimi, brīnījies, ka pie tavas slimības gultas
nestāvēja tavi brīnišķīgie un uzticamie kolēģi,
kuri reiz dzimšanas dienā tev sagādāja neaizmirstamu pārsteigumu, uz biroju uzaicinot dziedātāju, kuru tu dievināji un kurš nodziedāja tavu mīļāko dziesmu. Ne tavi kolēģi, ne tavas draudzenes nestāvēja pie gultas,
kad vajadzēja mainīt autiņus, barot ar karoti
vai smērēt muti, kas bija jēla pēc ķīmijas, jo
nevarēji neko norīt.
Slimība tev iemācīja piedzīvot gan totālu sabrukumu, atzīt, ka esi zaudējusi, ka nav nekādas nozīmes taviem sasniegumiem, fotogrāfijām sociālo tīklu kontos, gan iemācīties
saprast, ka īstā dzīve ir tikai šodien. Tagad.
Kad vari izvēlēties, kā pavadīt dienu un nevienam par to neatskaitīties, un nebūt ne no
viena atkarīgai. Jo mēs joprojām nezinām,
kura diena būs pēdējā, bet tāda noteikti pienāks.
Tu atkal aizvēri acis. Kāpēc? Miegā tu taču
neesi mana.

Zīm. Džemma Skulme

Atceros, tu teici, ka dažkārt tev dzīvē uznāk
brīži, kad šķiet, ka nekas neesi. Bet, kad sa-
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Inga Pizāne (1986) ir dzejas grāmatu Tu neesi sniegs
(2016) un Siena, ko nosiltināt (2019) autore. 2018. gadā
amerikāņu izdevniecība A Midsummer Night’s Press
izdeva autores grāmatu Having Never Met Džeida
Vila (Jayde Will) atdzejojumā. Publicējusies latviešu
un ārzemju literāros izdevumos un internetžurnālos,
piedalījusies Amerikas Dzejas festivālā Ņujorkā,
vairākos Eiropas Dzejas festivāla pasākumos, kā arī
atdzejas darbnīcās un literāros semināros. Pabeigusi
dzejas meistardarbnīcas pie Jāņa Rokpeļņa un Ronalda
Brieža. Raksta arī prozu un dziesmu tekstus. Patīk
fotografēt.

Inga Pizāne

DIVI STĀSTI

nebūtu apstādināms – viņai sagrieztos galva, un viņa noģībtu, nokristu, nomirtu, – kas
zina.
*
– Ko darīsi ar gredzenu, – viņš jautāja.

Notāre

– Neko, – viņa atbildēja.
– Vari droši sakausēt.

Parakstījis iesniegumu par šķiršanos, viņš
joprojām mēdza viņai zvanīt un zvanot uzrunāt par sievu. Kā jokojot, kā ne. Nekāds joks
jau tas nebija. Viņi joprojām bija laulāts pāris, kam bija dotas 30 dienas – pārdomu termiņš. Vārds ‘termiņš’ viņai asociējās ar cietumu. Droši vien bija ne mazums laulātu cilvēku, kuri vēlējās tikt ārā no šīs institūcijas gluži kā no cietuma, skaitot atlikušās dienas līdz
brīvībai. Ļoti iespējams. Viņai tā nebija. Viņa
vienkārši izjuta alkas pēc laba, pēc labvēlīga
lēmuma un iekšēja miera. Sev un abiem.
*
Kādas piecas dienas no trīsdesmit viņa patiešām intensīvi domāja par to, vai ir spērusi
pareizo soli. Viņa. Viņi. Viņš. Varbūt viņiem
tomēr vēl vajadzēja pamēģināt visu saglābt?
*
Pēc tam viņa piespieda sevi atteikties no
domāšanas kategorijās pareizi vai nepareizi un sāka dalīt soļus spertajos un nespertajos. Šajā gadījumā galvenais viņai bija fakts,
ka solis ir sperts. Jebkāds, bet noticis, citādi viņas galvā nenotikušo soļu karuselis vairs
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– Neko es netaisos kausēt.
– Turēsi par piemiņu?
– Pagaidām jā, – viņa atbildēja, nejautājot, ko
darīs viņš.
*
Reizēm, ejot uz kādu pasākumu, viņa vēl
joprojām mēdza gredzenu uzvilkt – tāpat
vien, taču aizvien retāk. Tas bija atkarīgs
no noskaņojuma, un noskaņojums arvien
retāk bija tāds, ka gribētos kaut ko slēpt.
Tieši otrādi – viņa jutās noskaņota varbūt
ar kādu iepazīties. Tiesa gan, viņa nevēlējās
reģistrēties tinderos1 vai tamlīdzīgās seju un
ķermeņu svaipošanas2 aplikācijās. Vismaz ne
šobrīd. Viņa meklēja kaut ko tik vecmodīgu
un skaistu kā, piemēram, iepazīšanos, kas
sāktos ar acu skatienu vai sarunu. Jāatzīst,
atrast kaut ko tādu nebija viegli. Turklāt arī
mulsinoši – īpaši šajās 30 dienās, jo to laikā
viņa jutās vienlaikus brīva un precējusies. Ja
jāsalīdzina, tad vairāk tomēr brīva.
*
Arī viņš tā jutās.

– Es baudu brīvību, – viņš teica, kad abi nolēma pēc Notāres apmeklējuma kopā paēst
vakariņas.
– Man prieks, – viņa atbildēja. – Es arī cenšos,
bet pārāk labi nesanāk. Iemaņas ir pazaudētas, – viņa iesmējās.
– Nez, kur? – viņš pasmējās līdzi.
*
Tik viegli bija kļuvis ar viņu, viņa nodomāja.
Atbrīvojoši. Un tomēr, malkojot sarkanvīnu,
viņa juta, ka vakaru pavadīs raudot. Visa diena bija pavadīta uz asaru robežas. Viņa nebija domājusi, ka gājiens pie Notāres tik ļoti
iespaidos viņas emocionālo stāvokli. Viņai likās, ka ir tikts tam pāri.
*
Kamēr abi ēda, viņš stāstīja viņai par klubiem, bāriem, ballēšanos un pasākumiem ar
kolēģiem. Izskatījās, ka viņam pieņemšana
padevās labāk.
*
– Man jāņem piemērs no tevis, – viņa sacīja.
– Man jau šķiet, ka tu ņem. Visi tie pasākumi un tā.
– Nu mājās nesēžu, jā.
– Tas labi, jo tā vai citādāk – dzīve turpinās.
– Tad pārdomu laiku tu neizmanto?

izdevās. Grūtākais bija tas, ka atbilžu nebija.
Bija tikai minējumi. Turklāt – ļoti daudz. Izvēlēties starp tiem vienu bija neiespējami un
droši vien arī lieki.
*
– Tu tik ilgi uz to gāji. Man prieks, ka tu beidzot pērc dzīvokli, – viņa teica.
– Man arī, – viņš atbildēja ar lepnu mirdzumu acīs.
*
Desmit gadus viņi bija domājuši par savu
dzīvokli, tagad viņš to pirka viens. Sev.
Bet ne jau par dzīvokli viņa bēdājās. Viņa
bija no tiem cilvēkiem, kas ir gatavi visu
mūžu dzīvokli īrēt. Aptuveni tāpat kā gars
īrē ķermeni. Uz noteiktu, bet nezināmu laiku.
Viņa drīzāk bēdājās par savu nestabilo psihisko stāvokli un visu laiku svārstījās, nespējot saprast, vai viņas depresīvais stāvoklis
bija novedis līdz lēmumam par šķiršanos, vai
arī attiecības viņu bija novedušas līdz neciešamai nomāktībai.
*
Ko tālāk – viņa sev jautāja pēc abu tikšanās.
Stulbs jautājums – viņa sev atbildēja. Ko tuvāk – būtu precīzāks. Kāda jēga jautāt par
tālo. Arī šodiena ar visām šīm domām kādreiz būs tālu.
*

– Kādā ziņā?
Steigties nebija kur.

– Lai domātu.
– Nē. Esmu aizkrauts ar darbiem un domām
par dzīvokļa iegādi, man galīgi nav laika
analizēt. Jāiet uz priekšu.
Viņa māja ar galvu.
*
Lasot grāmatas un dzīvi, viņai bija radies iespaids, ka vīriešiem eksistē tikai lietu sākums
un beigas, kamēr sievietēm – sākums, beigas
un ‘kāpēc’, kaut gan, iespējams, vīrieši vienkārši apspieda daudzus jautājumus, lai nesāpinātu ne sevi, ne savu ego.
*
Viņai bija svarīgi izanalizēt, kāpēc viņiem ne-

*
Patiešām, laiks viņai bija, un daļu no tā viņa
izmantoja, lai izraudātos. Visas šaubas, bailes, emocijas – nebija jēgas turēt sevī. Pavisam nesen viņa bija noklausījusies radio raidījumu par to, ka asaras ir veselīgas – gan
acīm, gan visam organismam. Visas sāpes,
ko neizraud acis, tiek pārsūtītas citiem orgāniem – tā tur bija teikts. „Redz,” viņa sev teica, „cik labi, ka es raudu,” un iesmējās.
*
Kad 30 dienas bija pagājušas, viņa no Notāres saņēma e-pastu, kurā īsi un kodolīgi
tika paziņots, ka laulība ir šķirta. Tādā un
tādā datumā. „Jocīga sajūta,” viņa nodomāja – apmēram tāda, kā izlasot ziņas virsraks27

tu, kas uz viņu neattiecas. Vienīgā atšķirība
bija tā, ka šī ziņa uz viņu attiecās gan, taču
līdz smadzenēm tas neaizgāja. Turklāt tajā
brīdī viņa bija ciemos, kas e-pastam veltīto
laiku padarīja vēl paviršāku un acumirklīgāku. Viņa paspēja nodomāt vēl tikai to, ka šī
ziņa nav nekas tāds, uz ko vajadzētu steidzami atbildēt, un tad nolika telefonu atpakaļ
somā.
*
Tad izņēma to vēlreiz un uzrakstīja viņam
ziņu, ka atrakstījusi Notāre. „Diezgan
bezjēdzīgi,” viņa nodomāja – galu galā arī
viņš bija pielikts CC3. Un tomēr ziņu nevis
izdzēsa, bet nosūtīja.
Viņš atbildēja uzreiz, nekavējoties:
– Es arī saņēmu. Iebraukšu pie viņas nākamās
nedēļas sākumā.
– Paldies! Dod ziņu!
*
Viņu sarakste pakāpeniski kļuva vēsāka un
lietišķāka, tomēr reizēm gan vienu, gan otru
parāva vēlme atsūtīt kādu bildi no savas
ikdienas vai pajautāt kaut ko personiskāku.
Brīžiem šķita, ka tas notika tīri impulsīvi –
aiz pieraduma – uzņem bildi, nosūti un tad
atceries – pag, mēs taču vairs neesam kopā.

ca mājās ar diviem pušķiem, jo nebija varējis
izvēlēties skaistāko.
*
Pēc piecām dienām viņš atveda viņai šķiršanās apliecību. Viņa piedāvāja viņam vakariņas, viņš piekrita. Šādi satiekoties, viņi vilka
atvadas bezgalīgi garas. Tās skanēja kā uz repeat uzlikta sena melodija, kurai no vienas
puses gribējās dziedāt līdzi, bet no otras – likās, cik var. Kaut kāds ‘Last Christmas’.
Ar vienu kāju viņi turpināja atrasties viens
otra dzīvē, bet viņai tā kāja bija vajadzīga,
lai dotos tālāk. Varēja, protams, lēkt uz vienas kājas, bet – cik tālu tā var tikt?
*
Pienāca Ziemassvētku laiks, un pirmo reizi uz
dzimto pilsētu viņi devās kā šķirts pāris. Daudzi to vēl nezināja, un stāstīt par to draugiem un radiem bija viens no grūtākajiem
uzdevumiem, jo cits pēc cita viņi sacīja: „Kā?
Bet kādēļ? Jūs bijāt tik skaists pāris.”
*
– Jā, bijām, – viņi atbildēja.
*
„Ne jau tāpēc mēs bijām pāris, ka skaists,”
viņa klusībā prātoja.

*

*

Viņas dzimšanas dienā viņš atveda tulpju
pušķi. Cik ziedu tur bija, viņa neskaitīja.
Varēja būt ap divdesmit. Maigi rozā ar
dzeltenu ēnojumu no apakšas.

Ceļā viņš atskaņoja savas mīļākās dziesmas,
un daudzas no tām bija viņu abu dziesmas.
Tas bija sāpīgi, bet neizskatījās, ka viņš viņu
sāpinātu apzināti. Viņš vienkārši baudīja mūziku. Viņš vienkārši stūrēja. Viņa pati šīs sāpes bija izvēlējusies, turklāt pilnīgi apzināti.

– Pārsteidzu? – viņš jautāja.
– Protams.
– Negaidīji ziedus no manis?
– Drīzāk nē nekā jā, ja tā jāatbild, – viņa teica.
– Bet oficiāli tu man taču esi vēl sieva.
– Jā, bet... – viņa nepabeidza teikumu, jo mēģināja sevi apvaldīt, lai neapraudātos. Viņai
tas izdevās.
*
Ziedus viņš dāvināja bieži. Dažreiz pat pārnā3

Pievienots kā otrs e-pasta saņēmējs.
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*
– Tev netraucē, ka mēs tik bieži tiekamies? –
viņa jautāja.
– Nē, manā prātā viss ir sakārtots, – viņš atbildēja.
– Tad labi, man mazliet traucē gan. Manā
prātā tas veido atpakaļejošus scenārijus.
Mēs taču neplānojam saieties atpakaļ kopā?
– Šobrīd noteikti ne, – viņš teica.
Viņa jutās atvieglota, to dzirdot, jo zināja, ka
tad, ja tas būtu atkarīgs tikai no viņas, viņi
ļoti viegli iekristu vecajās sliedēs.

*
– Pēc Ziemassvētkiem tiksimies retāk, – viņš
teica. – Kā nekā visi papīri sakārtoti.
– Tas gan, jā.
– Uzradīsies jauns cilvēks dzīvē, tad visā dalīsimies ar viņu. Nebūs vairs daudz iemeslu satikties. Būsim viens otram bijušie.
– Galu galā, ja mēs saietos tagad, – viņš turpināja, – tad agrāk vai vēlāk nonāktu līdz
tam pašam, ar ko viss beidzās.
– Tev taisnība, – viņa teica, un jau pāris dienas vēlāk juta sevi atgriežamies uz abām kājām. Bija atlicis vien tāds sīkums, kā izdomāt,
kurp ar tām doties.

Šķita, ka viņi runā monologos. Viņa nejuta
dialogu, sarunu. Viņa juta tikai pauzes un
monologus. Pauzes, monologus un skumjas.
*
Viņš klusēja. Ar to viņu saruna beidzās, tas
ir, viņa joprojām gaidīja viņa atbildi, bet netaisījās to diedelēt. Viņas pacietības mērs
vēl nebija pilns. Viņa bija pārāk nogurusi, lai
kaut ko pieprasītu vai strīdētos. Viņa nolēma vēl pagaidīt. Dienu, mēnesi, varbūt vairāk. Viņa pati nezināja, cik ilgi ir gatava gaidīt. Vēl jo mazāk – kādu tieši atbildi viņa grib
dzirdēt. Tas iedzina viņu šaubu pilnās minūtēs, stundās, nedēļās. Viņai šķita, ka viss ir tikai vārdi. Viss ir tikai domas. Viņa dzīvo domās, viņš dzīvo domās, un viņi nespēj pa īstam izkāpt no tām ārā, lai sarunātos, tas ir,
lai sadzirdētu viens otru. Viņi klusē, jo klusums noņem atbildību, bet vārdi to uzliek.
Par vārdiem ir jāatbild. Vismaz tā viņai šķita.
*

Pārcelšanās
– Man šķiet, ka mums ir tikai divas iespējas.
Pāra terapija vai šķiršanās, – viņa pateica
abus teikumus, neieturot starp tiem pauzi.
Viņa bija nogurusi no pauzēm.
Viņš kādu brīdi klusēja. Tad ierunājās.
– Varbūt pārcelšanās mums nāktu par labu?
Beidzot savs dzīvoklis. Iekārtošana. Jauni iespaidi.
– Es neredzu to kā vienu no iespējām, – viņa
teica. – Vispirms mums ir jāatrisina attiecības.
*
To sakot, viņa iedomājās par zviedru mīklām, precīzāk – par to, ka nekad tās nevar atminēt līdz galam. Vienmēr paliek kādi pieci,
desmit neatminēti vārdi, kas uz kopējā fona
nav daudz, bet tomēr kaitina. Taču, ja ir atminēts atslēgas vārds, kaitina daudz mazāk.
*

Viņa nebija liela runātāja, taču runāt par to,
kas sāp, viņai likās daudz svarīgāk, nekā runāt par lietām, kas saviļņo. Kaut gan, nē,
abas bija vienlīdz svarīgas. Un abu tēmu viņai šajās attiecībās pietrūka vienlīdz daudz,
tas ir, ļoti. Viņai pietrūka mirdzuma viņa acīs.
Viņai pietrūka brīžu, kuros viņš pateiktu, ka
ir skumji vai sāp. Viņš nerunāja par to, kā
pietrūka – arī tā viņai pietrūka.
*
– Es tad sākšu meklēt sev dzīvokli, – viņa teica.
Bija pagājusi nedēļa. Patiesībā gads kopš
viņu krīzes sākuma. Un nepilni trīspadsmit,
kopš viņi iepazinās. Viņa nejutās droša par
savu lēmumu, taču neredzēja citas opcijas.
Stagnācija viņu biedēja daudz vairāk par
pārmaiņām.
– Un kā ar terapiju? – viņš iejautājās.
– Man likās, ka tu negribi.
– Jā, negribu, bet...
– Tad meklēšu dzīvokli, – viņa izplūda asarās,
to sakot. Pēdējā laikā viņa raudāja tik bieži,
ka kopā ar sāpēm baidījās izraudāt ārā savu
kodolu. Tas viņu biedēja. Vienlaikus viņa
cerēja, ka varbūt asaras nozīmē attīrīšanos
pirms jauna sākuma.
29

*
Viņš klusēja. Iespējams, viņš vienkārši neticēja nozīmei, kas slēpās aiz viņas izsacītajiem
vārdiem, jo ne jau pirmo reizi tie skanēja. Vai
varbūt viņš jau bija samierinājies, jo mīņāšanās starp palikt kopā vai šķirties risinājās pārāk ilgi, lai tā paliktu tikai vārdu formā. Bija
jānotiek transformācijai, notikumam.
*
Viņa zināja, ka uz terapiju viņš neies. Arī pati
vairs neticēja, ka tā varētu ko mainīt. Vai varbūt dziļi savās saknēs ticēja, bet nebija gatava. Kam? Uz to viņa nevarēja atbildēt.
*
Svarīgākais pirms aiziešanas viņai šķita saprast un apzināties, kāpēc viņa negrib palikt.
Jā, un nevis to, kāpēc grib aiziet, jo par to
viņa nebija pārliecināta. Viņa zināja vien to,
ka nespēj palikt. Šobrīd – ne.

Īres līguma parakstīšanas brīdī viņa bija tik
nogurusi, ka pa logu pat nepaskatījās; viņai
vienkārši bija vajadzīgs dzīvoklis, un to viņa
dabūja, turklāt noceļot to vēl diviem pretendentiem, kuri skatīties dzīvokli bija uzaicināti
tajā pašā laikā, bet, tā kā viņa bija zvanījusi
pirmā, to dabūja viņa.
*
– Kā pagāja diena? – viņš jautāja.
– Biju skatīties dzīvokļus. Vispār jau atradu
dzīvokli. Pēc nedēļas varēšu ievākties, – viņa
pateica šos teikumus, starp katru ieturot
diezgan lielu pauzi.
– Skaidrs, – viņš teica.
*
Ko vairāk viņš varēja pateikt? Lielos vilcienos
lēmums bija pieņemts. Mazie vilcieni vairs
nekursēja.

*

– Es ceru, ka tu netaisies izvākties pa kluso?
Es tev varētu palīdzēt pārvest mantas.

Viņai bija grūti saprast, kā viņš var tik viegli
pieņemt viņu attiecības tādas, kādas tās ir, ja
praktiski to vairs nebija.

– Es nebiju pārliecināta, ka tu to vēlēsies, bet,
ja tā, tad – lai notiek.

*
Viņa, protams, pārspīlēja. Attiecības viņiem
bija, turklāt ļoti tuvas un draudzīgas. Vienā
brīdī tās no tuvām un draudzīgām bija pārvērtušās tikai par draudzīgām. Kurā? Viņa
nezināja, viņš arī ne.
*
Tas bija mokoši – skraidīt pa Rīgu un meklēt
sev dzīvokli. Bija briesmīgs laiks, bet viņa sēdās uz velosipēda un pretvējā brauca skatīties visādus dzīvokļus – bez virtuves, ar milzīgiem komunālajiem maksājumiem un citus. Galīgā draņķī viņa dzīvot negribēja, taču
par pieņemamu cenu variantu nebija daudz.
Viņa gribēja normālu dzīvokli normālā mājā.
Ar slēdzamu kāpņutelpu, sadzīves tehniku, ar gultu, skapi, rakstāmgaldu un grāmatu plauktu. Viņai vajadzēja pastu netālu no
mājas un pārtikas veikalu. Un tādu skatu pa
logu, kas drūmu noskaņojumu nesabojātu
vēl vairāk.
*
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*
Viņa piekrita, kaut zināja, ka būs ļoti grūti
tam visam iet cauri kopā. Kopā krāmēt mantas, kopā tās vest, un tā pa riņķi, līdz viss,
kas ir viņas, būs aizvests. Viņai nepiederēja
daudz, precīzāk – gandrīz nekas, taču krāmējot viņai šķita, ka mantas nebeidzas, ka
tās ir visur, visos dzīvokļa kaktos, malās, nostūros. Vēl tas plaukts un tas plaukts... Un
vēl tās mantas tajā skapī un tajā. Un tās vāzes, kurās viņa allaž lika viņa dāvinātās puķes. Kāzu avīze. Foto rāmīši. Un papīri, un
avīzes, un žurnāli, kurus viņa nekad nepārlasīs. Viņa raudāja, dusmojās, raudāja par to,
ka dusmojas, un dusmojās par to, ka raud.
Dusmojās uz sevi. Par to, ka tā apaugusi ar
mantām, ko ikdienā nelieto. Gribējās pusi
no tā visa izmest, bet viņa saprata, ka šobrīd
nav laika šķirošanai. Viņa nolēma to izdarīt,
kad pārvāksies.
– Es varu atstāt šos žurnālus šeit?
– Labi, – viņš teica, – pa čupiņai nēsāšu uz
miskasti.
– Jā, dari, ko gribi. Es vienkārši negribu stiept
tos līdzi.

*
Pagāja vairākas dienas, kopā ar vīru vadājot
mantas uz viņas jauno dzīvesvietu, kā arī
nopērkot to, kā viņai trūkst – gludekli,
tējkannu, veļas grozu. Viņi piekrāva mašīnu
un devās paēst ārpus mājas. Lai arī apetītes
nebija, viņa kaut ko tomēr paknābāja tikai
tāpēc, ka juta, ka stresa dēļ atkal sāk mest
nost kilogramus.
*
Ienesis pēdējās mantas, viņš izstaigāja viņas
dzīvokli, izpētot un piefiksējot visu, kā viņai
tur vēl pietrūkst.

saziņas. Vismaz pāris nedēļas, lai apjaustu
situāciju un nolemtu par turpmāko.
– Kā vēlies, – viņš teica.
*
Viņi atvadījās, nezinot, vai tas ir uz mūžu vai
uz mēnesi. Arī mēnesis var likties kā mūžs
– viņa nodomāja pie sevis un raudāja. Ne
visu vakaru. Pusi. Pārējo pus vakaru viņa
nevarēja aizmigt, prātojot par to, kurš velns
viņai lika no šī vīrieša atteikties. No šī vīrieša,
kurš atvadoties saklāja viņai gultu, piepildīja
ledusskapi, piesēja veļas striķi un ieskrūvēja
spuldzītes.

– Ja gribi, brīvdienās varam aizbraukt nopirkt,
– viņš teica.
– Es nezinu. Man šķiet, ka mums kādu laiku
tomēr būtu jāatturas no satikšanās un

Henrijs Preiss. Nr. 161. Akrils uz koka. 106 ×152 cm. 2007
Skat. Lindas Treijas rakstu 39. lpp.
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„Un to putekļu vērpatu, kas spieto zem pavērtās griestu lūkas kā bišu spiets pie stropa
skrejas, un priekšējā sēdekļa dermatīna uzšķērsto epidermu, – arī to atceries, un persikkrāsas lielķepu kucēnu, pirms to atdos labajās rokās, atceries. Vienkārši atceries.”
Rainera mamma rakstīja latviešu prozu.
Foto: Gints Ivuškāns

Tas, ko viņš atcerēsies:

Kristīne Želve

Mammas rokas ar gariem pirkstiem kā eksotiska putna kājas, vārnukājiņas, vārnnagi,
vārnaģes; uz pirkstiem savērti krāsaini akmeņi kā meža ogas uz sausa salma – brūnsārtā
jašma, maiguma akmens, piesaista mīlestību, dziedē no sieviešu kaitēm; ķiršsarkanais
almandīns palīdz pārdzīvot šķiršanos; bāli
zilganais Āfrikas tirkīzs – ieeļļo locītavas, pilda ar drosmi, palīdz idejas īstenot darbībā;
vecrozā onikss sargā no nakts murgiem, bēdām un skumjām, burtiski izvelk kaites no
organisma.

TAS, KO VIŅŠ
ATCERĒSIES

Mamma guļ gultā, un krāsainie akmeņi pieprasa šķiršanos mammas pirkstiem, tie esot
kļuvuši pārāk veci un krunkaini. Tas, ka pirksti beidzot ir tikuši vaļā no liekā svara, šīs attiecības vairs nevarot glābt.

Divas lietas šajā dzīvē viņam nepatika – paša
vārds un latviešu proza.

Krāsaino akmeņu šļūdonis gāžas no mammas pirkstgalu klintīm, Rainītim to vairs neapturēt.

Kristīne Želve dzimusi 1970. gadā Rīgā, pēc izglītības
kino režisore, veidojusi filmas Mērijas ceļojums (2018),
Musica Serena. Komponists Pēteris Vasks (2016), Fedja
(2011) un citas. 2011. gadā debitēja literatūrā ar stāstu
krājumu Meitene, kas nogrieza man matus. Šobrīd
strādā pie grāmatas par Grosvaldu dzimtu.

Ar abām viņš bija neatgriezeniski saistīts
kopš bērnības.
„Es atcerēšos” spēli viņam iemācīja Mamma, kad Raineram bija četri gadi. Tas notika starppilsētu autobusā, Raineru veda uz
laukiem nokaušanai, tas ir, atkopšanai, tas
ir atstāšanai uz Latvijas bezgala garo vasaru, kas beigsies vien tad, kad viņš izaugs par
vasaraudzi, un Rainers pa visu starppilsētu
autobusu laida vaļā ģīgas, tas ir, kvenkstēja, vēkšķēja, stabulēja, tasbērnstačujumsnavnormāls, kaut kāda vecene no autobusa
priekšējā sēdekļa kliedza.
„Skaties, Rainīt,” Mamma viņam tad teica:
„Skaties. Un atceries. Šito veceni spīdīga atlasa kleitā ar dzeltenilillā nierīšu apdruku, atceries, un viņas zelta zobu mazajā dzeroklī.
To, Rainīt, sauc arī par acu zobu, tikai nesaki
„aču”, – par ačiem sauc brilles, acenes – tās,
kas uz viņas nosvīdušā smecera.”
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Jaunība bija grūta, nemitīgi trūka pašapziņas un naudas, un viņš studēja latviešu filoloģiju.
Zarnu trakts studiju gados bija piestampāts
ar porainu baltmaizi, Rainers atceras baltmaizes 50 nogaršas – ar majonēzi, ar eļļu, ar
augu taukiem; baltmaize, mērcēta kubiku
buljonā, mērcēta melnajā tējā, mērcēta karstā ūdenī; smadzeņu garoza, mērcēta vīnā,
nenoslīcinātie neironi žigli evakuējās no tām
pa smadzeņu tiltu, un, tikuši drošībā uz Rainera platās mēles, sarīkoja tur dzīrītes, – trina Rainera mēli un kulstīja, mēļoja bez mēra,
bez kontroles:
− „Nu bet tie varoņu vārdi latviešu prozā. Piemēram – Jorens. Klau – jūs cik dzīvē pazīstat Jorenus? Es arī tieši nevienu. Bet visos
latviešu stāstos ir pa Jorenam, Marģeram,
Raineram. Kur viņi uzrodas, kurp viņi dodas?”

− „Rainīt, nu izbeidz, pieklusti, guli,” viņu
dzesēja meitene, šķiet, viņas vārds bija Ilze.
Vai Ilze Liepa tā bija? Vai Ilze Egle?
Vai Ieva?
Ieva, pareizi, Ieva. Ilze Ieva, viņš atceras.
Tas, ko viņš atcerēsies:
Lēts ķīniešu krūšturis, priecīgs dežūrtramvaja zviedziens tukšajās pilsētas ielās, krustojumā baložu mēneša slapjdranķī četrās kārtās
sinhroni uzplaukst un novīst trīs ziedi, uzplaukst un novīst, drīz zaļi, drīz dzelteni, drīz
sarkani.
„Es nebiju ilgilgus gadus
Tā gaidījis sievieti nākam –
Tikai arhitektūriski juties
Kā iebūvēts Lībekas tiltā.”
Tajā sesijā Rainers pētīja ar Linardu*, darba
vadītāja vērtējums bija pozitīvs, Ilzes Ievas
grūtniecības tests arī, „mans tepiķis bez krāsām, vairs nesēdi uz viņa”, Ilze Ieva, draugs
visjaukais, adieu vertu!.
Ilgajos darba gados Rainers bija iemācījies
klusi un pacietīgi gaidīt upurus. Lai viņus
priekšlaikus nesatrauktu, savu ieroci Rainers
nemanāmi slēpa aiz muguras, izvilkdams to
tikai izšķirošajā mirklī, kad straujā lēcienā
bija izniris pārsteigtā upura priekšā, kā paukotājs špagu no maksts strauji izraudams
mikrofonu.
Upuriem Rainers parasti uzbruka frontāli, izpurināja no tiem viedokļus par izrādēm, koncertiem, kinofilmām, pēc tam tos rūpīgi savāca un samontēja vienā veselā, tā tagad
bija viņa dienišķā maizīte, porainā baltmaize,
50 baltmaizes nogaršas.
Faustīni Rainers ievēroja skatītāju zālē jau
pirmā cēliena laikā.
Tas, ko viņš atcerēsies:
Viņas aizrautīgā skatīšanās, līdzpārdzīvojumā ik pa laikam enerģiski mājot ar galvu, it
kā piekrītot katram uz skatuves paustajam
vārdam, paplānās, robusti apgrieztās sirmo
matu šķipsnas šūpojās līdzi Faustīnes galvas
kustībām, ik pa laikam viņa sazvērnieciski

pašķielēja uz blakussēdētāju, it kā meklējot
viņā atbalstu, apstiprinājumu savām emocijām, pirkstu bungāšana pa brūnajiem tūka
auduma svārkiem pašai vien dzirdamā ritmā, entuziasma pilnie aplausi cēliena beigās… Jā, tie aplausi, bērnišķīgi naiva entuziasma pilnie aplausi bija izšķirošie. Vēl redzēt,
vēl izjust, vēl smieties, vēl aplaudēt, vēl, vēl,
vēl… vēl būt, vēl dzīvot, vēl piedalīties, Raineram atsauca atmiņā mammu.
„Gribētos jau vēl vienu vasaru padzīvot,”
mamma negaidot pateica, tobrīd viņa bija
jau galīgi bez atmiņas, tāpēc Rainers pārsteigts pārprasīja: – „Mammu, tu ko, tu saproti, ka ir pavasaris un tad jau nāks vasara?”
Mamma tūlīt pat vairs neko nesaprata un
neatminējās, atkal sāka prasīt Raineram savus parastos jautājumus, nu tipa: – Kas tu
tāds esi? Vai man brālis, biedrenieks, brātalītis? Miesīgs brālis, pudeles brālis vai brālis
iekš Kristus? Vai varbūt Hārons, Heidegars,
Hiršs? Skolas ēdnīcas pavārs, sadzīves pakalpojumu kombināta gravieris, grafu teorijas
disertācijas oponents, biļešu kontrolieris 11.
tramvajā?
Tās bija pirmās spožās, tādas pa īstam siltās
pavasara dienas, pirmo drošo saules staru izsūktiem sausiem pleķiem uz māju mitrajiem
ugunsmūriem, un tad vēl tas „vēl”.
Vēl padzīvot, vēl vienu vasaru, vasariņu. Vēl
redzēt pirmos krokusu asnus izlienam no zemes, vēl sniegpulkstenīšu un vizbuļu saujiņas, vēl tulpju un narcišu armādas. Vēl ābeles un ķiršus, vēl ceriņus, ievas, vēl jasmīnus.
Vēl liepas. Vēl pojenes, lillijas, matiolas un
lavandas.
Mamma nomira pie liepām. Nē, tomēr pie
jasmīniem, viņš atceras.
Izrādes starpbrīdī Rainers uzreiz pieskrēja
pie Faustīnes ar mikrofonu, zināja, ka te būs
labs ķēriens, un nekļūdījās, – viņa piečaloja
ierakstu savas piec ar pus minūtes.
− Kā jūs sauc, kundze?
− Kam tas jums jāzina?
− Titriem.

*

Dzejnieks Linards Laicens (1883-1938)

− Kam, lūdzu?
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− Titriem. Parakstam zem jūsu sejas, lai neesat cilvēks ar viedokli, taču bez vārda.
Anonīms viedoklis ir bez nozīmes, vismaz
televīzijā, kur gribam jūs atrādīt…
− Vai pirmajā?
− Pirmajā, pirmajā. Visupirmajā, pirmākajā.
− Labi, tad klausieties, tikai aiztaisiet muti.
Mani sauc Faustīne. Es jūs brīdināju, aiztaisiet muti.
− Mon dieu, kas par vārdu, kā no latviešu
prozas.
− Kādas vēl latviešu pozas?
− Latviešu prozas, ka es jums saku.
− Rozentāla vedeklu sauca Fausta, Fausta
Rozentāle, skan ka ne vainas. Fausta ir lietuviešu vārds. Faustīne atkal ir katoļu svētā. Nesa Jēzus vēsti un nomira 33 gados,
tāpat kā Jēziņš, nav ne tuvu tur nekādas
latviešu prozas.
− Faustīn, jūs taču vēl nejūtaties veca? – Rainers pēkšņi iekliedz viņai ausī jautājumu,
tādā labi nostādītā televīzijas enkura balsī,
tādā līksmā un pozitīvā.
− Nejūtos gan. Bet es esmu.
Turpmāk teātros, koncertos, izstādēs Rainers
bieži skatās nevis uz skatuvi, bet uz vecajiem
zālē.
Tas, ko viņš atcerēsies:
Cik aizrautīgi tie smejas, cik aizgrābti skatās,
līdzpārdzīvojumā palaikam purina paplānās,
robusti apgrieztās matu šķipsnas, ik pa laikam sazvērnieciski pašķielē uz savu blakussēdētāju, it kā meklējot viņā atbalstu, apstiprinājumu savām emocijām. Pirkstu bungāšana pa brūnajiem tūka auduma svārkiem vai
vilnas džempera rakstu pašiem vien dzirdamā ritmā, entuziasma pilnie aplausi cēliena
beigās, gaidu pilnie skatieni otrās daļas sākumā.
Vēl. Vēl redzēt, dzirdēt, piedzīvot, sajust. Vēl
vienu vasaru padzīvot.
Nākamreiz viņš Faustīni pamana Lielajos kapos, ostot jasmīnus.
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Tātad ziedēja jasmīni. Nē, ziedēja liepas. Ziedēja pojenes, lilijas, maijpuķītes, matiolas.
Lupīnas slapjā pēclietus pļavā sitās gar stilbiem, lipa pie ādas, kriukšķēja zem basajām
pēdām, smaržoja, izsmaržoja, dvesa.
Tātad ziedēja jasmīni.
Faustīne brida iekšā baltajā krūmā kā mākonī, bāza seju pazarēs, burzīja ziedus gar
vaigu kauliem un zodu, ievilka nāsīs, vilka
plaušās ziedlapu smaržu seju, zīda pienbalto smaržu no krūma raženās krūts. Vēl elpot,
vēl smaržot, vēl būt, vēl šo vasaru padzīvot.
„Mūža elli izgājuši, mēs zem koka pastāvam,”
Rainers iedomājās.
Viņš taču bija lasījis Velgu Krili.
− Faustīn, ko Jūs tur darāt? Domājat, ka tas
ir mūžīgās dzīves un jaunības eliksīrs, ko
jūs tur šņaucat nāsīs? Atveriet acis, jūs
vazā aiz deguna, tas nav tas baltais pulveris, kas liks dopamīnam dzīt jūsu sirdi augšā pa kaklu, lēkt tai laukā pa muti, zvanīt
krūtīs kā zvanam un dārdēt kā lielgabalam.
− Vai jūs esat dakteris?
− Es esmu doktors. Tāpat kā mamma.
− Paaudžu paaudzēs?
− Un mūžīgi mūžos.
− Āmen. Nāciet man līdzi.
Rainers kāpj līdzi Faustīnei uz ceturto stāvu,
nirst līdzi viņas aromatizētā dzīvokļa dzīlēs.
Tas, ko viņš atcerēsies:
Guļamistabā milzīga divguļamā laulības gulta, rūtainais vilnas pārklāja stūris atlocīts labajā pusē, ūdensglāze, neatšķirts žurnāls un
brilles uz naktsskapīša labajā pusē, galvas
nospiedums spilvenā gultas labajā pusē, saņurcīta kabatas lakata stūris šķirbā starp gultas rāmi un matraci, gultas labajā pusē.
Te jau viss bija tikpat klārs kā Rimi pie kases,
– kurš vakarā mājās būs viens, kurš ar suni,
kurš – zīdaini, kuram šonakt būs sekss, tudišs-pīkš* , kuram bezmiegs.
Bet Faustīnes gultas kreisajā malā guļ dzīvnieks.
*

Tudišs-pīkš: Rimi lielveikala mārketinga sauklis

− Faustīn, viņš miris? Vai tikai aizmidzis?
− Vai tad mēs zinām, kad aizmiegam, kad
zaudējam samaņu, kad mirstam?
Rainers uzliek plaukstu uz dzīvnieka rūsganā sāna. Sāns viegli cilā Rainera roku augšup,
lejup, augšup, lejup, no sāna plūst klusināts
siltums uz Rainera roku, pa dzīslām neironi
to nes līgani augšup, uz smadzeņu garozu.

Rainers lēkšo lejā pa kāpnēm, pieveic divus
pakāpienus ar vienu sitienu, tas ir, ar vienu
cirtienu, tas ir, ar lēcienu vienu.
Viņš nepūlas atcerēties ielu, namu, dzīvokļa
numuru, durvju kodu.
Viņš taču nekad neatgriezīsies šajā namā,
dzīvoklī, mirklī, nemūžam!

− Faustīn, tas kaķis nav miris, viņš tikai guļ
miegā.

Nekad un vienmēr, nemūžam un mūžam,
nekad vairs un atkal, varenie latvju valodas
antonīmi!

− Guļ mierā?

Tas, ko viņš atcerēsies:

− Miegā!

No Zemitānu tilta dzird vilcienu tuvojamies,
du-duk, du-duk, vai varbūt tas ir pērkons savos pērkona ratos, duk, du-duk.

− Mūža miegā?
− Putna miegā!
− Tad nav miris?
− Nē. Vēl nē.

Augstu virs pilsētas plīvo sīciņais Faustīnes
stāvs, viņas spārni stingri tur vecu rūsganu
kaķi, viņa nebeidz un nebeidz atkārtot Rainera vārdus:
− Nē. Vēl nē.

Henrijs Preiss. Nr. 398. Akrils uz koka. 40 × 60 cm. 2018
Skat. Lindas Treijas rakstu 39. lpp.

35

la vienīgais dēls Ainārs pirms daudziem gadiem, vēl tīrais puika būdams, traģiski aizgāja bojā Kirengas upē, kaut kur briesmīgi
tālu Aizbaikālā. Tolaik, kad vēl mūsu jaunieši
devās celt BAMu. Nenoskaidrojamos apstākļos. Pēc Aināra nāves Egīls pats devās dēlam
pakaļ, atgriezās ar zārku vilciena kravas vagonā, nosirmojis un nerunīgs. Laimdota līdz
pēdējam cerēja uz kļūdu, uzstāja uz zārka
atvēršanu, kliedza, raudāja, lūdzās. Egīls pacēla smagu skatienu pret abām sievietēm un
papurināja galvu. „Tur nav ko redzēt. Tu negribi to redzēt katru mūža brīdi acu priekšā.
Pietiks ar mani. Tajā kastē tiešām ir tas, kas ir
palicis no Aināra.”
Kristīne Ilziņa (dz. Sadovska) ir literāte, Klāva Elsberga
prēmijas laureāte (1996), bērnu grāmatu un daudzu
recenziju autore. Skat. arī stāstu „Melnās vistas olas”
JG297, vasara 2019.

Kristīne Ilziņa

VIEŠŅAS, KURAS
GAIDĪJA PEĻU ĶĒNIŅŠ
Anna skatījās uz aizmigušo meitu. Rita gulēja rāmi, roku atmetusi pāri galvai kā senlaikos. Garās, tumšās skropstas meta ēnu uz
vaigiem. Tumši rūsganie mati tikpat kupli kā
bērnībā, vienīgi sirmās šķipsnas pierē un deniņos nodeva gulētājas vecumu. Četrdesmit
astoņi.
Ja Rita būtu kā citi, viņa diez vai gulētu diendusu mammas mājā, jau kuro reizi iedomājās Anna. Izpaliktu arī kopīgie gājieni uz koncertiem un pasaules līmeņa operas izrāžu
pirmizrādes „Splendid Palace”. Izpaliktu ikrīta gājiens uz dienas centru, kur Rita zīmēja,
muzicēja vai veidoja mālā. Izpaliktu meitas
pieglaušanās vakaros un reizēm tik kaitinošā iesēšanās klēpī – Ritas apaļumi bija krietni kuplāki nekā mātei. Vispār, kurš tad sēžas
klēpī mātei, kurai jau pāri sešdesmit, sevī nosmīnēja Anna. Un negribīgi atzina, ka nu jau
gadi aizripinājušies arī pāri septiņiem desmitiem un vēl tālāk. Nu jā. Tāpēc jau viņa šodien ielūdza ciemos Laimdotu. Bijušā kursabiedra Egīla vientuļo atraitni. Labāko draudzeni ilgu gadu garumā. Laimdotas un Egī36

Kā jau jurists, Egīls nekad nemeloja tieši.
Zārks nebija tukšs. Tiesa, ķermeņa tajā nebija. Kirenga to neatdeva. Vai, ja atdeva, lāči
un tiņi vai burjatu suņi paspēja pirmie. Kastē bija vien dēla zābaki, siksna un dienasgrāmatas. Egīls tās tā arī neatvēra, tikai pašu
pēdējo – lai mēģinātu noskaidrot, vai dēlam bijis kāds naidnieks, strīds, ķilda. Nebija. Tā vispār nebija īsta dienasgrāmata ar notikumu pierakstiem. Vairāk zīmuļa un ogles
skices – dabas skati, kalni un koki, Baikāls.
Cilvēki nekad. Pāris reizes pa kādam sunim,
svešāda paskata savvaļas kaķim un nezināmas puķes. Tādus zīmējumus Ainārs ik pa laikam bija sūtījis arī vecākiem, Laimdota dažus ierāmēja un turēja istabā pie sienas. Pēc
tā brauciena Egīls palika tāds kā pusapdzisis,
neatjēdzās, lai gan nodzīvoja garu mūžu un
ieņēma atbildīgus amatus. Privātpraksi tā arī
neatvēra, palika valsts maizē. Nu jā. Zārku
viņi apglabāja Meža kapos. Uzlika pieminekli. Akmeņkalis izrādījās talantīgs un uz prāvā
akmens sāna pārcēla vienu no Aināra zīmējumiem, klinšainu upes krastu un tālumā –
kalnu grēdu.
Laimdotai Egīls tā arī nepateica. Pastāstīja
Annai. Pāris mēnešus pirms savas nāves. Ka
dēlu tā arī neatrada, lai gan vietējie mednieki solīt solījās, ka tūlīt, tūlīt.
Nu jau drīz būs septiņi gadi, kopš Egīls ir turpat, kur Ainārs. Jācer, ka tā, sprieda Anna.
Pie durvīm jau zvanīja. Laimdota. Re, kā sanāk, atmiņas reizēm tā pārņem, ka laiks paskrien nemanot, Anna nodomāja. Rita mierīgi gulēja.

Draudzenes apsēdās viesistabā, virs apaļā pulētā galdiņa karājās Maijas Tabakas zīmēts Ritas portrets. Bērnībā gan. Meitenīte ar aizkustinoši mīlīgu sejiņu, drusku greizi pagrieztu potīti un (tas māksliniecei bija
izdevies izcili!) pilnīgi atsvešinātu skatienu.
Promesošu. Pat klīstošu. Vārdu sakot, lai
gan bērns gleznā bija neapšaubāmi skaists,
tikpat skaidri nolasījās arī kāda garīga kaite. Mūsdienās to laikam sauktu kādā smalkā
vārdā, bet tolaik visos Ritiņas dokumentos
rakstīja vienkārši: nedziedināma garīga atpalicība. Ieteica atdot valstij. Tikt vaļā. Atbrīvoties. Ja būtu vīrs, Anna tā arī izdarītu. Varbūt. Taču Ritas tēvs, kā Anna smalki atzinās
Laimdotai, „bija vien skaista un spējīga epizode manā atvaļinājumā”. Mūziķis. Pat diezgan zināms. Un tikpat zināmas bija daudzās
„skaistās un spējīgās epizodes” viņa raibajā
mūžā. Netipiski tam laikam, iespējams pat,
ka abu dzimumu.
Lai gan dzīvot ar augošo Ritu nebija viegli, atdot meitu Anna nespēja. Ritiņa bija tik
skaista. Tiesa, par mīlīgu gan viņu saukt varēja reti. Ritai riebās pieskārieni. Viņa ātri satraucās par jebko un tad zvetēja ar rokām un
kājām, kur vien tika klāt, turklāt šaušalīgi dīvainā tembrā ķērca un gaudoja. Sākumā tas
šķita biedējoši. Vēlāk tikai kaitināja un nogurdināja. Bet bija arī labais. Ne tik daudz,
kā gribētos, bet bija. Ritai ļoti patika mūzika. Pat trakākais plosiņš aprimās, ja Anna
paspēja uzlikt kādu no Ritas iecienītākajiem
darbiem. Romantisku. Vivaldi. Mocarts. Čaikovskis. Īpaši baleti. Plūstošā mūzika un dejojošie cilvēki Ritu valdzināja un apbūra, atlika vien uzlikt kādu no ierakstiem, un meita
sēdēja klusa un rāma, pavērtu muti un sapņainām acīm. Operas, tieši otrādi, Ritu uzmundrināja. Deva spēku pašai iemācīties
spēlēt vijoli un klarneti. Viņa aizrautīgi čīgāja un pūta, un pamazām pat iemācījās brīnišķīgi izjusti atskaņot dažas vienkāršas melodijas.
Tas, kas pavisam nebija labi, pienāca drīzāk
kā Anna varēja iedomāties. Par spīti vienpatnībai un nepatikai pret mazgāšanos, ķemmēšanos un mātes glāstiem, Rita izrādīja traku kāri uz vīriešiem. Ne vienmēr un ne pret
visiem, kārtējo lēkmi paredzēt bija grūti, lai
kā Anna vēroja, lai kā centās nepieļaut. Pati
pirmā bija reize, kad viņām liftā pievienojās
kaimiņa brālis, pusmūža vīrietis armijas for-

mā. Lifts nebija lāga pusceļā uz trešo stāvu,
kad jau gandrīz pilnīgi kailā Rita, apmetusi
rokas ap pārsteigtā vīrieša kaklu anakondas
cienīgā grābienā, piezīdās viņa lūpām. Dabūt meitēnu nost izrādījās gandrīz neiespējami, viņa kauca un ārdījās. Nabaga virsnieks
kopš tās reizes nekāpjot ne liftā, ne sabiedriskajā transportā, un turoties pa gabalu no
svešām pusaudzēm. Toreiz Ritai bija trīspadsmit. Pēc tās reizes viņa vīriešiem uzmācās
diezgan regulāri. Gāja klāt, pieķērās pie rokas, lika šo svešo roku sev starp kājām vai uz
krūtīm, pieglaudās un dīvainā balsī pavedinoši smējās. Tā dobji un biedējoši. Citi meiteni atgrūda, citi vilka klāt, gadījās arī tādi,
kas pārbijās. No tiem savukārt baidījās Rita.
Ja iekārotais vīrietis viņu atgrūda vai baidījās, Rita izplūda asarās un sāka nevaldāmi,
skaņi gaudot, krita zemē un plēsa sev matus šķipsnām vien. Reizēm ķērās upurim kājās vai bučoja rokas. Māti tādos brīžos klāt
nelaida, atkāvās ne pa jokam. Vairākas reizes Annai nācās saukt trako brigādi, lai meitu dabūtu pie jēgas. Atbrauca dūšīgi puiši,
iešpricēja mazu špricīti, un miegainā, lēnīgā
Rita pati atgūlās uz nestuvēm.
Tad pienāca pirmā reize, kad Rita aizmuka.
Anna gandrīz zaudēja prātu. Policija it kā
meklēja, it kā nemeklēja, tomēr trešajā dienā meitēnu pārveda mājās. Netīru, saburnītu un, kā izrādījās vēlāk, stāvoklī. Četrpadsmit gados. Toreiz Laimdota izkārtoja slepenu abortu, Anna apņēmās bērnu vairs nekad
laukā vienu nelaist, bet Rita, kā izskatījās,
bija apguvusi mācību, kuru vairs neaizmirsa. Lai ko māte darītu, turpmākajos gados
viņa ar apskaužamu regularitāti mēdza izlavīties no mājām tieši auglīgajās dienās un
atgriezties ar pilnu klēpi. Reizēm komplektā
bija arī pa slimībai. Gadus četrus Anna to izturēja, un tad paveica, viņasprāt, vienīgo iespējamo. Ar to pašu abortu dakteri sarunāja
sterilizāciju. Dārgi, nelegāli, toties sirds mierīgāka. Un trakums, pēc sterilizācijas arī Rita
mainījās, apkārt skraidīja retāk un mazāk.
Pēdējos desmit gadus laikam tikai pāris reizes bija aizlavījusies „priecāties”, kā Anna un
Laimdota to diskrēti dēvēja. Pēdējos gados
Anna un Rita sadzīvoja par brīnumu labi. Annai izdevās pirms aiziešanas pensijā un savas
advokāta prakses pārdošanas sakārtot lietas
tā, ka naudas abām vēl kādam laikam pietiks. Taču veselība gan vairs nebija vakarējā.
37

Pastāvēja liela iespējamība, ka Annai būs jāiet slimnīcā uz operāciju. Cik nu viņa, mediķe
nebūdama, bet ar slimnieku visu mūžu dzīvodama, varēja spriest, runa bija par audzēju. Iespējams, ļaundabīgu.

Zāles ir dabūtas. Abām. Un kādudien Anna
to izdarīs. Bet šodien vēl nē, šodien viņa modinās Ritu un abas ies uz „Splendid Palace”
skatīties „Riekstkodi”. Tuvojas Ziemassvētki,
un Peļu ķēniņš atkal reiz dabūs trūkties.

Anna ielej Laimdotai smaržīgu tēju. Pabīda
tuvāk šķīvi ar smalkiem cepumiņiem. Un turpat zem Ritas bērnības portreta bez aplinkiem ķeras pie lietas.

Stāsta pirmlasījums izskanēja starptautiskā literatūras
festivāla „Prozas lasījumi 2019” pasākumā „LRS
mēnešraksta Konteksts lasījumi”.

Laimdota klusē. Darbojas tikai rokas. Tās lēni
noliek tējas tasi uz galda. Aizkosto cepumiņu uz šķīvja maliņas. Plaukstas sakrampējas
kopā, tik intensīvi, ka pirkstu kauliņi kļūst
balti, pēcāk sārti. Atlaižas atkal vaļā. Laimdota paceļ skatu uz gleznu. Tad pievēršas
Annai. Pamāj ar galvu, pieceļas un dodas
projām. Viņas seja ir rāma un gluda.
Rita gulšņā jau vairākas dienas. Rudeņos viņai tā uznāk, un Anna pie tā ir jau pieradusi. Modina tikai uz ēšanu. Padzirda. Un visu
laiku nerimstas prātot, ko tagad darīt. Ir jārīkojas, kamēr viņa vēl to var. Tomēr tā, lai
tas nebūtu par ātru. Bet arī par vēlu ne. Rita
nav pelnījusi ieslodzījumu aprūpes iestādē,
kur viņa būs tikai viena no daudziem. Kur
neviens neparūpēsies, lai meitēns ierauga
pirmos pūpolus, plūc sniegpulkstenītes un
klausās atlidojušo dzērvju saucienos, dabū
pirmās zemenītes un avenes, pirmos ābolus
no pašu mazā dārziņa. Tur nebūs mūzikas
un gleznu, nebūs saldumu ik dienas. Nebūs
mammas kaulainā klēpja, kuru Rita iecienījusi tieši beidzamajos gados, kad Annai tas tiešām ir par grūtu. Annas arī nebūs. Kam Rita
no rīta pienāks ar ķemmi rokās? Kurš viņu
apmazgās vakaros?
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Zīm. Džemma Skulme

– Tev būs mums abām jāpalīdz vēlreiz. Rita
ir gandrīz vai arī tava meita. Bet vienatnē ar
viņu dzīvot ir pārlieku grūti, savukārt ieslodzīt pašas bērnu pansionātā pie smirdošiem
plānprātiņiem es negribu. Nevaru. Esmu nolēmusi, ja man jāmirst, Ritai arī nav vērts palikt dzīvai, dzīvot dzīvi, kāda viņai sagādās
tikai neizpratni un mokas. Tāpēc tagad iziešu tās pārbaudes, un, ja man tiešām ir vēzis,
man vajadzēs zāles. Zāles, no kurām viegli
un maigi aizmieg un nepamostas. Bez sāpēm. Bez mokām. Tu pazīsti visus ārstus un
noteikti to vari.

MĀKSLA
Linda Treija

HENRIJS PREISS.
NO SANSKRITA LĪDZ
ZVAIGŽŅU KARIEM
Vērojot mākslinieka Henrija Preisa darbus,
gandrīz visa kultūras vēsture nozib gar acīm.
Hindu un budistu mandalas, renesanses
daiļamatniecības ornamentika, masoņu simboli, vecu pilsētu plāni, navaho indiāņu segas, zvaigžņu kari un vēl, un vēl, un vēl ... Tas
ir reizē satraucoši, jo drusku par daudz asociāciju manam mierīgajam prātam, reizē aizraujoši, jo ir ko aprakstīt, un reizē mulsinoši,
jo pie kura gala gan ķerties klāt?
Kādā intervijā Henrijs atceras, ka kā pirmsākumus viņa pieejai glezniecībā var minēt
uzdevumu izveidot ikonu mākslas akadēmijā. Man stāv atmiņā, ka tas varēja būt praktiskais darbs krievu mākslas vēsturē, jo arī
es gleznoju parafrāzi par ikonas tēmu uz ar
galdnieka līmi plāni gruntēta dēlīša. Tā arī
Henrijam sākusies aizraušanās ne tikai ar
simbolu izmantošanu mākslā, bet arī ar tehnisko paņēmienu pielietojumu, kas laika gaitā pilnveidojies un attīstījies. Tā kā Henrijs
simbolus noreducē līdz ģeometriskam pirmsākumam, bieži vien klājot vienu otram virsū, vai sakombinējot tos jaunās konfigurācijās, tad tas dod iespēju skatītājam katram piešķirt darba vērojumā savas asociācijas, stereotipus un sapratni par redzēto. Arī
darbu nosaukumu izpaliekamība, jo tie visi
ir sanumurēti, dod zināmu brīvību darbu interpretācijā. Mākslas darbi ir tik izsmalcināti kompozicionāli ar savu simetriju, vietām
māksliniecisko precizitāti, vietām tīšu nelielu novirzi no simetrijas, grafisko risinājumu,
kā arī ar matēto krāsainību un laika patinas māksliniecisko nobružātību, ka par tiem
var tīksmināties arī tikai vizuāla prieka pēc.
Protams, katram ir atļauts meklēt kā pārklājas naratīvi, detaļās parādās simboli no senatnes un ko no tā visa var izsecināt. Tas
viss dod daudzslāņainību ne tikai šo gleznas
domu nolasīšanā, bet arī darba virsmas senatnīgajā faktūrā. Mākslas zinātnieks Vilnis
Vējš min, „ka viņa mākslai piemīt specifiska
teatralitāte – ne tikai efektīgajā izskatā, bet

arī uzbūves ziņā.” Tādēļ pie visiem laikmetiem, kurus var saskatīt Preisa „specifiskajā
senatnīgumā”, viņš „vēl nosauktu baroku”1.
Lai gan nekļūdīgi var atpazīt Henrija stilu
mākslā, viņa darbi grupējas zināmos attīstības vai pārmaiņu ciklos. Gan formātu dažādība, darbu tapšanas tehniku pielietojamība, kompozīciju izmaiņas ir pamanāmas
mākslinieka daiļrades izaugsmē. Mēs varam
apskatīt gleznu ciklu, kuru kompozīcijas atritinās no centra, kas ir kvadrāts vai taisnstūris ar „davinčiskiem” elementiem. Citi darbi
izstiepjas horizontāli un iegūst dizainiski senatnīgu simetriju, kā no Elizabetes laika teātra dekorācijām. Tad nāk krāsaini sarežģītas,
asāki ģeometriskas kompozīcijas, kas vairs
nav tik „mandaliski” plūstošas. Pēdējo gadu
darbi ir vienkāršojušies, pat palikuši izpildījumā robustāki. Kā tādas atskaņas no 7080to gadu arhitektūras, kā viesnīca „Latvija”,
„Rīgas Modes”, Dailes teātris.
Jāpiekrīt, ka darbi balstās uz scenogrāfisku
pamatu. Mākslinieks tos būvē kā skatuves,
kā pasaules telpu. Sākot ar pamatu, kas ir kā
sākums, tad būvējas nākošie slāņi, līdz telpa ir piepildīta. Šādā veidā būvētie darbi arī
iedarbojas uz skatītāju zemapziņu ar savu
daudzslāņainību un daudznozīmību.
Tehniski viņa darbi neveidojas kā parasti iedomājas gleznas tapšanas procesu.
Mākslinieks apraksta, ka „tas ir palēns process. Šīs tekstūras, to izcelšana – sākumā
man tas šķita interesanti, taču, kad pārgāju
uz lielākiem formātiem, nācās atteikties no
dēļiem, jo šādos mērogos darbi kļuva ārkārtīgi smagi. Tas, kā tagad strādāju, ir kas līdzīgs sietspiedei. Ar līmlenti noklāju to daļu,
uz kuras gleznošu, tad uzzīmēju ģeometriju
un pēc tam ar nazi to visu izgriežu. Katru
slāni veidoju kā atsevišķu sietu, tad līmlenti
noņemu nost un uzlieku vienu kārtu špakteles. Citreiz smejos pie sevis – cik daudz tur
patiesībā glezniecības palicis... Divas stundas ar nazīti ņemos un zīmēju ģeometriju,
bet krāsu uzlikt – tas aizņem mazāk par
piecām minūtēm.”2 Mākslinieks arī veido
trīsdimensionālus objektus. Viņš ir veidojis
gan ģeometriskas cementa skulptūras, kurās
reizēm ievieto nelielus sev raksturīgos ģeometriskos darbus, gan sadarbībā ar dizaineri
Evu Fainmani (Eve Fineman) izstrādāja lampu Little Zig Tabe Lamp, kas ieguva balvu
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„Iron Design Award 2016-17”.
Henrijs Preiss dzimis mākslinieku ģimenē. Bērnība pavadīta starp tēva Leo Preisa
abstrakti ģeometriskajiem darbiem. Māte
Ingrīda un arī tēvs darbojušies kā ādas apstrādes mākslinieki. No vecākiem arī nāk
Henrija pacietīgā spēja darboties ar savu
mākslas darbu virsmām, kur faktūras viņš
veido, izmantojot grāmatsējēja aso nazīti. Arī Henrija māsa, Ilze Preisa, ir gleznotāja. Akadēmiskās zināšanas viņš uzsāka, kā
daudzi nākošie mākslinieki – Jaņa Rozentāla
mākslas vidusskolā, pēc tam Latvijas Mākslas
akadēmijā, kur studēja scenogrāfiju. Pāris
gadus viņš strādāja par scenogrāfu, galvenokārt sadarbojoties ar pazīstamo režisoru
Pēteri Krilovu. Tapa tādas lugas kā Divkauja,
Brāļi Karamazovi, Verters, kā arī citas izrādes Latvijas teātros. 2000. gadā viņš dodas
studēt maģistrantūrā Sentmārtina mākslas
koledžā „MA Scenography, Central Saint
Martins” Londonā. Studijas Anglijā deva viņam eksperimentēšanas brīvību un vēlmi pievērsties galvenokārt gleznošanai. Londona
sniedza iespēju izstādīties tādās pazīstamās
galerijās kā piemēram „Whitechapell gallery”
un citās. Viņa darbi tikai iekļauti „Saatchi”
kolekcijā, un Preiss ieguva vietu mūsdienu 100 labāko mākslinieku sarakstā „100
Painters of Tomorrow” (Izdevējs: Thames &
Hudson 2014).
Savukārt Amerika māksliniekam, ceļojot
pa rietumkrastu un tuksnešiem, deva pasaules plašuma sajūtu un uzticēšanos sev.
Henrijs 2014. gadā uzsāka zīmēšanas, veidošanas un kompozīcijas pasniedzēja darbu
„The Theatre School at De Paul University”,
Čikāgā, ASV.
Mākslinieka izstāžu klāsts ir ļoti plašs. Te
minamas izstādes Latvijā: 2019 „The
LOOP” un 2017 „DE-CINTHESIZED” galerijā Bastejs Rīgā, 2013 „Artefakti” LNMM izstāžu zālē Arsenāls, Rīgā, 2005 personālizstāde galerijā Istaba, Rīgā. Ārpus Latvijas:
2007 „Icon Resistance” James Freeman galerijā, Londonā, Apvienotā Karaliste, 2009
„The Third Degree” James Freeman galerijā,
Londonā, Apvienotā Karaliste, 2013 „New
Paintings” Platform 39 Londonā, Apvienotā
Karaliste, 2018 „DE-CINTHESIZED” VOLTA
NY, galerija Bastejs, Ņujorkā, ASV. Viņš
arī aktīvi piedalās grupu izstādēs. Henrija
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mākslu pārstāv „James Freeman” galerija
Londonā un galerija „Bastejs” Rīgā.
Atgriežoties pie mākslinieka darbos saskatāmā Rietumu ezotērisma tradīcijās ieturētās pietuvināšanās kosmosa norišu attēlojumam, jāsaka, ka Henrijs pašreiz ir gandrīz
vai fiziski apstājies (iespējams tik uz brīdi) atbilstošā vietā – Ņūmeksikas pilsētiņā Santafē
(Santa Fe, NM), starp Čako (Chaco) kanjona
Pueblo Bonito pēc visuma likumiem plānotajām celtņu paliekām un slaveno NLO (UFO)
katastrofas vietu Rozvelu (Roswell, NM).
Skat. arī <https://henrijspreiss.weebly.com>.

Henrijs Preiss. Nr. 362. Akrils uz koka. 105 ×107 cm. 2013
Skat. Lindas Treijas rakstu 39. lpp.

Lalita Muižniece

DŽEMMA
atmiņu uzplaiksnījumi
1974. gada septembris, Rīga
Ar gaiši sārtu lūpu zīmuli un vēl dažiem
sveicieniem Džemmai no Veltas ejam – Zintis, Sarma un es – no 11. tramvaja pieturas gaŗām manai bērnības mājai līdz Stokholmas un Velmes ielas stūrim. Zinu, ka eju
pie slavenas mākslinieces, bet arī pie draugu
drauga. Tā tolaik tos tiltus cēlām – ar sveicieniem no viena okeāna krasta uz otru, no rokas rokā. No sirds uz sirdi.
Māja smaržo pēc eļļas krāsām, pēc terpentīna, ir pilna gleznu. Ne tikai Džemmas, arī
Ojāra, arī Juŗa. Vai tavi bērni runā latviski,
Džemma ieprasās. Vaicājiet viņiem, saku.
Džemma rāda savus darbus, liek kādu izvēlēties. Iekrīt acīs akvarelis – zvilnoša dzelte-

Foto: Baiba Krogzeme Mosgorda

Ingrīda Burāne, Džemma Skulme, Lalita Muižniece
Džemmas izstādē Mālpilī 2018.15.IV

nā tērpā sieviete. Norunājam, ka atgriezīšos.
Kad ierodos dienu pirms prombraukšanas,
Džemma ir sarullējusi „dzelteno sievu” ielikšanai koferī un sasaiņojusi gleznu – pelēku
kariatīdi. Tai tev vajadzēs atļauju izvešanai,
Džemma saka un iedod man papīru krievu
valodā, kas būšot jāuzrāda lidostā. Lidostā
neviens tādu papīru negrib redzēt, aizkavēju visu grupu, meklēdama kādu, kam to parādīt.
1994-2019
Esmu atgriezusies savās bērnības mājās
Džemmai gandrīz kaimiņos. Kopš 74. gada
esam tikušās tikai reizi, Džemmai esot Kanadā, bet sastopoties, pazūd attālumi un laiks.
Ar Džemmu tiekamies aiz – aiz fasādēm, aiz
nopelniem, aiz tituliem. Atkal skatām gleznas. Džemma stāsta, kā glezno, kājās stāvot,
ar audeklu uz grīdas. Skatos uz viņas stalto,
vingro augumu un ticu. Uz manu saules istabu pārceļas Džemmas zeltains akvarelis.
Tiekamies gan jauši, gan nejauši. Parasti
Džemma atnāk uz pankūku brokastīm manā
saules istabā. Brokastis iestiepjas pēcpusdienās ar sarunām par visu ko zem saules.
Džemma stāsta, ka žurnālā „Ieva” ejot vesels „seriāls” par viņu, citreiz par mākslu un
mākslas polītiku Latvijā, par atmiņām, par
to, kādus trikus tā reizēm izspēlē, par grāmatām un dzeju, nonākam pat pie kristīgās
ticības, baznīcas un Dieva, ar ko aizrāvies viņas mazdēls. Daudz smejam.
Nejauši vai it kā nejauši tiekamies uz Stokholmas ielas, tramvajā, izstāžu telpās, koncertos, Mežaparka bibliotēkā (kuŗas vairs nav),
Mežaparka vēlēšanu iecirknī, pie Meža kapu
puķu sievām un citur. Tad vadāmies līdz manai mājai, līdz viņas mājai. Vienā tādā reizē
Džemma ienāk iedzert kafiju un parunāties,
pie durvīm iekāpjot čībās. Otrā dienā, velkot
kurpes, manu, ka tās mazliet par lielām. Paskatos tuvāk – kurpes melnas, manējās taču
vakar vēl bija zilas. Velku vien kājā un eju pie
Džemmas. Viņa pārsteigta mani ieraugot,
vēl pārsteigtāka, ieraugot savas kurpes manās kājās. Manējās jau paspējusi iesviest lielā
kurpju kastē. Nē, neesot nemaz pamanījusi,
ka kurpes par mazām.
Džemma ir brīnišķīga stāstītāja gan divatā,
gan sarīkojumos. Savu izstāžu atklāšanās, lai
tas būtu Daugavpils Rotko centrā vai Māl-
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pils Kultūras namā, Džemmas teiktais allaž
ir saturīgs un sakarīgs, radot svētku sajūtu.
Vēl 2018. gada aprīlī, Džemmai Akurātera
mūzejā sarunājoties ar Ingrīdu Burāni Valdemāra Tones 126. dzimšanas dienā, apbrīnoju viņas spēju gandrīz stundu skaidri, interesanti izvadāt pa atmiņām par Toni, pa Tones
gleznieciskajiem paņēmieniem un sasniegumiem, pa latviešu glezniecības 30tajiem gadiem un vēlāk. „Biju viņā (Tonē) iemīlējusies,”
Džemma piebilst, paskaidrojot, kāpēc.
Jā, runājamies arī par krikām, kaitēm un vecumu. Līdz 85 viss labi, Džemma saka, tad
uzkrīt viena liga pēc otras. Manīt to nevar,
nostāstījusi, ka nekur vairs neiet, viņa nonāk
gan atjaunotā Nacionālā mākslas mūzeja atklāšanā, gan autortiesību bezgalības balvas
saņemšanā, kur foto attēlos redzama stalta
un skaista.
Mūsu pēdējā tikšanās Džemmas mājās. Ejot
tai gaŗām, redzu Džemmu dārzā durstām
pienenes. Džemma paceļ galvu, ierauga
mani, ieaicina iekšā, rāda tai dienā uzgleznoto – spēcīgu liela formāta triptichu, mazliet abstraktu. Viņa vēl aizvien glezno kājās
stāvot, audeklus izklājusi uz grīdas. Pēc mēneša viņai būs 91, kājas tik labi vairs neklausa, nesaprotu, kā viņa tur neiepiņķējas starp
krāsu bunžām, pindzelēm, bet prāts možs
un humora izjūta nav zudusi. Stāsta, kā apgāzusi ūdens spaini, ūdens izplājies ne tikai
pa grīdu, bet arī uz pusapgleznotā audekla. Rāda ar sarkanu krāsu aptašķītās tupeles.
Apsēžamies, labu brīdi runājāmies, priecājoties, ka esam dzīvas, ka mums nejauši uzdāvināts tik jauks brīdis kopā.
Džemmas Aizsaules ceļš pienāk pēkšņi. Jā,
bija kritieni, bija operācijas. Pēdējā grūta un
sarežģīta. Domāju, pagaidīšu, kamēr viņa
mazliet atžirgst no pārvadāšanas, tad apciemošu. Sestdien 9. novembrī piebrauc Baiba, prasa, kas ar Džemmu, esot ieraudzījusi
katafalku starp Džemmas un viņas kaimiņu
māju. Tai brīdī tikai zinu, ka Džemma ir mājās no slimnīcas, spriežam, ka tas būs bijis
pie kaimiņiem. Taču vakarā, pārbraucot no
Pēteŗa Ķimeļa filmas izrādes, priekšā ziņa, ka
Džemma no rīta mirusi. Kaut netikāmies bieži, vienmēr klātesoša bija labā sajūta, ka tepat viņa ir. Atceros mūsu pirmo satikšanos
74. gadā, tad daudzās pēc tam. 45 gadi. Un
sajūta, ka tepat viņa ir, nezūd. □

Džemmas Skulmes dāvātā „dzeltenā sieva”. Detaļa
Lalita Muižniece ir dzejniece, literatūrzinātniece
un pedagoģe, Latviešu studiju centra dibinātāja
Rietummičigenas universitātē (Kalamazoo, MI), un
ilggadīga lektore Latvijas universitātē.

Nesen no mums aizgājušajai māksliniecei
Džemmai Skulmei veltītas divas izstādes. Latvijas
Nacionālajā mākslas muzejā no 8. februāra līdz
5. aprīlim apskatāma gadu atpakaļ iecerētā izstāde
„Džemma Skulme. Viņas glezniecība”. Skatītājam
sniegta unikāla iespēja redzēt mākslinieces
abstrakcijas, kas gleznotas 2019. gada vasarā, kā
arī fragmentus no pierakstiem, kas viņas radošajā
procesā bija svarīgi. Savukārt 7. februārī ar grupas
„Instrumenti” performanci Mākslas stacijā Dubulti
atklāta izstāde „Džemma Skulme. Saruna ar laiku”.
Mākslinieces sadarbība ar „Instrumentiem” un 3D
glezniecība ir spilgtākie pēdējo gadu pārsteigumi
viņas daiļradē. Džemma Skulme laikā no 2016.-19.
gadam sarīkoja piecas personālizstādes, veidoja
vizuālo pielikumu diviem „Instrumentu” albumiem
Atkala un Cilvēks, kā arī eksperimentēja ar 3D
glezniecību. Abu izstāžu kuratore ir Inga Šteimane.

(L.T.)
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Jaunā Gaita nr. 2, 1955. g. ziemā
Arturs Kaugars (1910-1971) - dzejnieks un pedagogs
Strādājis par skolotāju Dikļu pamatskolā (1929-1937) un
pārzini Rauskas pamatskolā (1937-1940) un Dauguļu pagasta pamatskolā (1940-1941), par skolotāju un vēlāk pārzini Ķieģeļu pagasta pamatskolā (1941-1944). 1944. g. bijis zēnu audzinātājs un skolotājs gaisa apsardzības izpalīgu dienestā Rīgā, Slokā, Ventspilī, kopā ar zēniem aizbraucis uz Vāciju. Strādājis stikla fabrikā Vācijā (1945).

Foto un informācija ņemta no vietnes <literatura.lv>.

No 1945.-1950. g. bijis pārzinis Ambergas latviešu pamatskolā, K. Barona pamatskolā Hersbrukā un Frankšteinas nometnes latviešu pamatskolā. 1950. g. izceļojis uz ASV, kur strādājis dažādus gadījuma darbus. No
1954 dzīvojis Kalmazū, kur līdz 1969. g. strādājis farmaceitiskā uzņēmumā. Bijis Kalmazū latviešu skolas pārzinis, 50. gadu nogalē ALA kultūras semināra neklātienes
kursu vadītājs.
Aktīvu literāro darbību iesācis 1942. gadā; dzejas
publicētas periodiskajos izdevumos Latvju Mēnešraksts,
Līdums, Mana Māja.
Sastādījis latviešu literatūras hrestomātijas un
lasāmgrāmatas Mana tēva valoda (1958, 1959, 1960,
1961, 1963, 1964, 1965, 1969).

Arturs Kaugars
Esmu vērojis jauniešus, kam rakstos patīk
izteikties, patīk zīmēt, patīk muzicēt, patīk
spraigās domu izmaiņās klāt būt un piedalīties, bet patīk arī sporta spēlēs ķermeni izlocīt. Tādēļ man nav nekādu kodīgu blakus
domu, ja tālāk minēšu kaut ko no sporta
pasaules. Gluži otrādi − man pat liekas, ka
šādā interešu vispusībā pavīd seno grieķu
harmoniskās attīstības ideāls, kas šim kontinentam tik tāls.
Ja kāds, vientulīgi nododamies kādai sporta
disciplīnai, nekad nav stāvējis sacīkšu laukumā, ar citiem spēkus mērodams, tam gan
nevar būt drošas apziņas par savu varēšanu.
Trimda latvieti nolikusi dzīves sacīkšu laukumā, kur mērojami spēki ar citu nāciju pārstāvjiem dažādās nozarēs un ikvienai paaudzei. Rezultātu saskaitīšanai te gan vajadzīgi
gadi, bet tie jau stāv aiz mums.
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Ierodoties šai zemē, likās, ka mums nav nekādu priekšrocību, jo bijām gluži nabagi
materiālā ziņā, visumā vietējās valodas nepratēji un psicholoģiski visai neizdevīgā situācijā: nākdami no visprimitīvākās eksistences bēgļu barakās Vācijā, nokļuvām augstas
civilizācijas zemē, kuŗas spožums gan varēja
daudzu acis žilbināt, gluži kā tas notika ar lībieti Kaupo 1203. gadā Romas ceļojumā, radot mazvērtības sajūtu un savas tautas atmešanu.
Samulsums raksturo sākumu. Pamazām krājas fakti un veidojas atziņas.
Man vispirms gadījās vērot jauniešus, kas izglītības pamatu bija guvuši latviešu skolās
Vācijā. Biju pārsteigts, cik ātri viņi izvirzījās
priekšgalā. Secināju, ka tas pierādījums latviešu skolas krietnumam. Bet mazie bērni
manu secinājumu sašķobīja: viņiem nekādu
latviešu skolas pamatu nebija, tomēr arī viņi,
valodu apguvuši, strādāja izcili labi. Ziņojumi laikrakstā no dažādām šīs zemes vietām
apstiprināja manus vērojumus nelielajā latviešu kolonijā, kur dzīvoju. Visur bija tāpat.
Krājās fakti arī par vecāko paaudzi. Kādā
fabrikā, kur gadījuma dēļ bija iekļuvis latvie-

tis, direktors pēc laika apjautājās, vai šis nezinot kādu savu tautieti, kas gribētu darbā
stāties. Vēstules un ziņojumi no citām vietām nesa tās pašas liecības. Darba devēji, iepazinušies ar latviešu darbu, tos labprāt pieņēma. Latvieši avansējās, iekļuva labāk atalgotos darbos, ātri nostiprinājās materiāli. Kad mūsu pusē pirmais latvietis iepirka
māju, kāds sabiedrībā izcils amerikānis teica,
it kā deklarēdams visas sabiedrības domas:
„Mēs atceramies, kāds viņš te atnāca. Nekā
viņam nebija. Un mēs nesaprotam, kā tas
iespējams, ka tagad viņš var iepirkt māju.”
Tai nesaprašanā bija kāda īpaša pieskaņa, ko
bija radījusi latviešu ātrā raušanās uz augšu.
Ja nu latvieši dzīves sacensību lauka dažādās nozarēs izvirzījušies uzvarētāju grupā,
tad nepareizs gan pieņēmums, ka šai zemē
ierodoties, mums nekādu priekšrocību nebija. Mūsu priekšrocība bija latviešu gars,
veidots tautas gadu tūkstošu mūžā.
Latviešu garam dziļas saknes ideālismā, tā
tad tas gluži pretējs materiālistiskajam garam, kas valda šīs zemes masās. Varētu domāt, ka inteliģences augstākajās aprindās
citādi, bet Dr. phil. K. Osis (Latvju Žurnāls,
1955. g. 3. nr.) liecina, ka mechānistiski materiālistiskais uzskats dominējot arī ASV universitātēs.
Latviešu gara ideālistiskās saknes raksturo
kaut vai tāda sīka un ikdienā ietilpstoša nianse kā attieksmes pret darbu. Dainas daudzina, un patiesi latviešu cilvēkā tas dziļi ieaudzis, ka darbam jābūt glīti, labi padarītam, tas it kā pašvērtība, ne tikai līdzeklis
naudas pelnīšanai. Reizē tāda pasaules uzskata iesniegšanās dienišķā dzīvē liecina par
tā dziļumu. Dažkārt tiek sludināti uzskati un
mācības, kam nav saskaņas ar ikdienas rīcību pat paša sludinātāja dzīvē.

trimdinieki, arī šo mantojumu, latviešu garu,
sevī nesam. Dzīves sacensību laukā esam
pārbaudījuši tā kvalitāti, un ir pazīmes, ka
sākam to apzināties. Šī apziņa, varētu teikt
− pašapziņa, ir tas drošais, stingrais pamats,
uz kā var attīstīties mūsu jaunatnes latviskā
kopdarbība un visas aktivitātes.
Kur gan rasies tas nelga, kas atmetīs aug
stās vērtības, ko pati dzīve par tādām apliecinājusi!
Protams, paliek problēmas. Latviskā gara
apzināšanās nostāda jaunatni kritiskā attieksmē pret vidi, kur dzīvojam, nepieļaujot
aklas, nekritiskas mīlestības veidošanos, uz
ko jaunatne zināmā attīstības stadijā visai
disponēta. Te var rasties grūtas problēmas
un sāpīgas situācijas. Bet tām jātiek pāri, tāpat kā tiek pāri pubertātes laikam. Kritiska
attieksme pret pasauli brīvam un inteliģentam garam raksturīga.
Bez šīs problēmu grupas, ko latviešu jaunatnei trimdā rada attieksmes pret apkār
tni, pret ārpasauli, eksistē vēl otra problēmu
grupa − pret iekšpasauli, pret pašu latviešu
garu. Jo nepietiek vien apzināties, ka esam
vērtīga mantojuma īpašnieki; tas arī jāzīst.
Nav latviešu skolu, kas ievadītu sistemātiski
un pakāpeniski latviešu gara pasaules atklāšanā. Tas jādara pašiem. Jādara nevien sevis,
jo vairāk vēl nedzimušo latviešu paaudžu
dēļ, kuŗām šis mantojums nododams.
Pēc maniem vērojumiem, latviešu jaunietis,
latviešu trimdinieks pēc svešuma samulsuma atgriežas mājās, atgriežas latviešu garā.
Labi ir atgriezties mājās. □

Šinī attieksmē pret darbu varbūt daļa latviešu panākumu noslēpuma, bet tā sakņojas
pasaules uzskatā − garā.
Savs svars arī gara plašuma un dziļuma dimensijām, kas atklājas jau dainu izsmalcinātajā aistetismā un filozofiskajā būtību meklētājā ievirzē.
Šīs augstās latviešu gara kvalitātes kā dārgs
mantojums saņemts un paturēts no iepriekšējām paaudzēm. Mēs, izkliedētie un sajauktie, dažkārt vērtību mērauklās sajukušie
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Signe Rirdance

DUNDURS UN
STOKHOLMAS
SPĒLMAŅI
SATIEKAS VILCIENĀ
Tūkstoš deviņi simti sešdesmit devītais gads.
Amerikā notika plaši protesti pret Vjetnamas
karu, puķu bērni pulcējās trīs miera un mūzikas dienām Vudstokā. Londonā Bītļi (The
Beatles) veica savus pēdējos ierakstus. Latvijā valdīja padomju vara un vieglā estrādes
mūzika; šur un tur uzspēlēja rokgrupa Katedrāle, līdz savas mūzikas ierakstiem tā arī
nenonākot.
Stokholmā 1969. gadā iznāca pirmā latviešu roka un popmūzikas plate Vilcienā ar divpadsmit Stokholmas latviešu grupas Dundurs ierakstītām dziesmām latviešu valodā.
Leģendāro albumu 1969. gadā izdeva Aleksandra Kancāna skaņuplašu apgāds „Latvian Music”.
Divtūkstoš deviņpadsmitais gads. Piecdesmit gadus vēlāk Stokholmas Spēlmaņi aicināja klausītājus atkal iekāpt Vilcienā un klausīties Dundura gabalus dzīvā izpildījumā
Trimdas latviešu grupas „Dundurs” skaņuplate
Vilcienā (1969)

teju četras stundas garā koncertā Stokholmas Igauņu namā. Kopā ar Stokholmas Spēlmaņiem uz skatuves 2019. gada 30. novembrī kāpa Dundura dalībnieki Ieva Zālīte, Jānis
Zālītis, Juris Kronbergs un Pāvils Johansons,
tāpat arī Māris Rozenbachs un Gundars Rullis, kuri piedalījušies dažos Dundura ierak
stos, bet vairāk pazīstami ar savu darbību
Prusaku ansamblī un grupā Alis P. Repertuāra pamatā bija Dundura mūzika gan no pirmās plates Vilcienā, gan pārējām trim, kuras
tika ierakstītas septiņdesmitajos gados. Pasākumu bagātināja Jura Kronberga dzejas
lasījumi, vairāki Pāvila Johansona solo gabali
autora izpildījumā, tāpat Gundara Ruļļa jaunā dziesma un daži Prusaku ansambļa gabali
Stokholmas Spēlmaņu interpretācijā.
Šajos Stokholmas latviešu rokmūzikas zelta
laikmeta svētkos sirmais jauneklis, Dundura
bundzinieks un Stokholmas dzejnieks Juris
Kronbergs vairākas reizes ieminējās, ka „šis
jau ir tāds nostalģisks vakars”. Man, kas dzimusi okupētajā padomju Latvijā ap to laiku,
kad Zālītis ar Kronbergu rakstīja un Johansons dziedāja par to, ka „stāv sapņu durvīs
un vēro vergus aiz stikliem”, šīs programmas
gatavošana drīzāk sagādāja jaunatklājuma
prieku – nekādu nostalģiju neizjutu. Tomēr
Kronbergam, protams, savā ziņā bija taisnība – pasākuma apmeklētāju lielākā daļa bija
trimdas latviešu pēcnācēji Dundura dalībnieku vecumā, kas Dundura „hitiem” zināja
dziedāt līdzi, atšķirībā no daža laba
Stokholmas Spēlmaņa, kas tik palaikam varēja pacelt acis no notīm.
Kas ir tie iemesli un dzinuļi, kāpēc
Stokholmas Spēlmaņi, tautas mūzikas un danču grupa, klausās un spēlē pusgadsimtu vecu rokmūziku?
Visvienkāršākā atbilde ir, iespējams,
arī patiesākā. Kurš tad cits, ja ne
mēs! Jau pietiekami ilgi dzīvojot un
darbojoties Stokholmā un vietējā latviešu kopienā, gluži dabiski rodas interese par to, kas te noticis latviešu
kultūras un mūzikas jomā. Dodoties
„folkloras ekspedīcijā” uz Stokholmu,
ir gandrīz neiespējami neuzdurties
Dunduram. Tā ir Stokholmas latviešu
folklora un mūsu mantojums.
Atšķirībā no Imanta Kalniņa vai Raimonda Paula septiņdesmito gadu
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melodijām, Stokholmas latviešu rokmūzika
nav organiski ierakstījusies Latvijas mūzikas
„asinsainā” – lielākajai daļai no mums, kas
dzimuši Latvijā, iepazīties ar Dundura mūziku iznāca tikai pēc pārcelšanās uz Stokholmu. Šī mūzika un tās teksti bija un joprojām
ir interesanti un nozīmīga muzikālā un poētiskā ziņā, tādēļ loģiska ir vēlme to izzināt,
parādīt citiem un dot tai pienācīgo vietu latviešu rokmūzikas vēsturē.
Stokholmas latviešu rokmūzika ir veidojusies
brīvībā, to caurauž radīšanas prieks, improvizācija un pārliecība, ka latviešu mūzika var
un tai vajag iet līdzi laika garam. To radīja
jauni, dumpības gara pilni otrās paaudzes
izceļotāji, kas pazina gan latviešu, gan zviedru pasauli un stāvēja ar katru kāju savā kultūrā, brīvi lietojot gan vienu, gan otru. Tā ir
parādība, kuru visdrīzāk mēs tuvākajā laikā
redzēsim atkal – ja ne mūzikā, tad kādā citā
kultūras vai cilvēka darbības jomā.

Visbeidzot un varbūt vissvarīgāk – Dundura
mūzika un viss Stokholmas latviešu rokmūzikas mantojums kopumā iezīmē paradigmu,
ka nozīmīgs un oriģināls latviešu kultūras
sasniegums var rasties ārpus Latvijas teritorijas. Jēdziens „mēs” nebeidzas un nesākas
pie Latvijas robežas, nedz iekļaujas tradicionālās vai klasiskās kultūras rāmjos.
Paldies Dundura dalībniekiem par atļauju
spēlēt un spēlēties ar Dundura mūziku. Paldies par Zviedrijas Latviešu Apvienības atbalstu.

Signe Rirdance spēlē cītaru tautas mūzikas un danču
grupā Stokholmas Spēlmaņi. Viņa ir Stokholmas latviešu
rokmūzikas un dzejas vakara idejas autore.
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Sabīne Košeļeva

PIEROBEŽAS DVĒSELE
Mugurā Intai debeszila zīda blūze, ap kaklu
spīdīgas kā aronijas melna koka krelles, ausīs
mazmazītiņi zelta riņķīši, bet gaišrozā perlamutra laka mandeļveida nagu galiņos viegli
apdrupusi, jo visu dienu nākas klabināt datora klaviatūru un krāmēt grāmatas. Viņa ir
priekšniece. Nē, ne jau tāda šerpā, kas visiem norāda, kas un kā pareizi darāms, bet
pati tikām savā nodabā aiz datora ekrāna risina „lielās un svarīgās” lietas, bet gan tāda,
kas ikvienam gatava palīdzēt – vai tas būtu
skolēns, kam jāpilda literatūras mājasdarbs,
vai sirmgalvis, kas netiek galā ar internetbanku. Neba nu tāpat vien profesijā aizvadīts vairāk nekā 30 gadu.
„Pirmkārt, ļoti patika lasīt,” kārtodama plauktos lasītāju atpakaļ atgādātās grāmatas, pieklusinātā balsī iesāk Inta. „Bērnībā visas pasakas tika izlasītas – sākot no latviešu tautas un beidzot ar Pasaules bērnu sēriju. Visu,
kas bija pieejams, ņēmu cauri. Vienmēr paticis meklēt un likt kopā informāciju. Interesēja arī vēsture, bet nosliecos par labu tomēr
bibliotekāra profesijai, jo pēc dabas esmu
diezgan noslēgts cilvēks,” viņa stāsta, liekot
plauktā Māras Zālītes Paradīzes putnus, kas
šobrīd iet uz urrā.
Tiesa, kā saprotu vien pēcāk, apgalvojums
par diezgan noslēgto cilvēku patiesībai atbilst vien daļēji. Inta atveras pamazām, atklājot savu īsteno latgaļu dvēseli, kas nezinātājam tā nav vis vienkārši uzreiz samanāma.
Un pareizi jau vien dara – nevar taču kuram
katram pretimnācējam uzreiz izplāties – ne
visi novērtē un atdara ar to pašu, it sevišķi
mūslaikos, kad galīgi nevar zināt, kas kuram
aiz ādas. Tiesa, arī iepriekšējās dienās nevarēja zināt. Tā tas laikam dzīvē vienkārši ir iekārtots, ka nekad nevar skaidri zināt, kas kuram aiz ādas.
Skoloties arodā Inta savulaik devusies uz galvaspilsētu Rīgu, bet jau prakses laikā atgriezusies dzimtajā pusē – no sākuma Ludzā, bet
pēc tam atpakaļ Kārsavā. „Padomju gados
bija sadale – no kurienes nāca pieprasījums,
uz turieni tev arī bija jādodas. Man pret atgriešanos mājās nebija nekas iebilstams, te
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bija mamma, draugi un klasesbiedri. Lai gan
bija jau arī mazliet tas Rīgas vilinājums – visiem jaunajiem liekas, ka lielā pilsētā dzīve
interesantāka,” viņa smaidot atminas.
Smaids Intai ir vēlīgs un gaišs kā visviedākajai ciema sievai no pasakām, kam aiz muguras neskaitāmi raibumraibi kā pieci dzeņa vēderi dzīves līkloči, čupiņa izauklētu savu un
arī kaimiņbērnu, ne viens vien pārdzīvojums,
kas klusībā ar drīzāk vīrišķīgu drosmi un stoisku mieru vienatnē izsāpēts, liekot apzināties, ka neba nu dzīvē viss vienmēr notiek
pēc mūsu prāta un vēlmēm un ka dažreiz
daudz jēdzīgāk ir samierināties un pielāgoties, nevis pusaudziski skriet ar pieri sienā,
cenšoties vienā piegājienā izmainīt visu pasaules kārtību.
„Tanī laikā visi agri dibināja ģimenes. 20 gados jau bija precējušies un apbērnojušies.
Draugi gandrīz visi bija apprecējušies, kad
atgriezos. Pēc pāris gadiem arī es nolūkoju
vīra kungu – tepat netālu no kaimiņu pagasta, Bērzgales puses,” atklāj Inta.
Lai arī jaunais vīrs tolaik strādāja Rēzeknē,
tomēr par dzīvesvietu abi izvēlējās Kārsavu:
„Es negribēju mammu un māju atstāt, arī vīram tepat Bērzgalē vecāku mājā mamma ar
māsu dzīvoja, kurām bija jāpalīdz. Rēzeknē
viņš strādāja elektrobūvinstrumentu rūpnīcā, kurai Kārsavā bija filiāle, tāpēc ar darbu
problēmu nebija. Tā tas viss kaut kā dabiski
izveidojās.”
Tiesa, drīz vien ar visām no tā izrietošajām
sekām pienāca lielo pārmaiņu gads – 1991.
Rūpnīcas pamazām likvidēja, un aši bija jādomā kas cits, lai varētu savilkt galus kopā.
Par laimi radās darba iespējas 15 kilometru
netālajā robežsardzē un muitā. „Vīrs aizgāja
strādāt muitā un paralēli mācījās. Visiem tas
bija kas jauns un nebijis,” Inta atminas. „Bija
liels patriotisma vilnis. Dibinājās Tautas fronte, notika dažādas Atmodas aktivitātes, cilvēki brauca uz Baltijas ceļu. Mēs visi jutām
pārmaiņu gaisotni un cerējām, ka beidzot
būsim saimnieki paši savā zemē.”
Lielā jūsma un spožās nākotnes gaidas gan
drīzi vien ieguva krietni reālistiskākus vaibstus. Nāca gaismā Padomju režīmā noklusētais un atskārsme par to, kādos maldos
tik ilgi dzīvots. Arī nacionalizētos īpašumus
ne visiem izdevās atgūt, bet naudas nevie-

nam lāgā nebija. „Kad dalīja kolhoza mantību – bija, kam tika tehnika, bija, kam netika
nekā.” Tad arī sācies „aizaugušo lauku periods”. Privatizēts bija, bet ko ar to darīt – ne
visi saprata. Turklāt ne jau nu visiem pietika
darba roku un spēku, lai ar atgūtajiem īpašumiem tiktu galā.
Inta gan atminas, ka apkārtējās pārmaiņas
viņu īpaši nav biedējušas vai mudinājušas
savā dzīvē ko kardināli mainīt. Arī „uzņēmējdarbības bums” viņu neskāra. „Man bija
darbs, kas man patika, nelikās, ka kaut kas
būtu jāmaina. Šajā profesijā tāpat visu laiku
kaut kas mainās – nemitīgi esi cilvēkos, uzzini un apgūsti ko jaunu,” Inta atklāj sava aroda aizkulises.
Nākamās lielās pārmaiņas ieradās pēc nepilniem 10 gadiem, kad arī pierobežā par sevi
lika manīt pasaules elpa un jaunās tehnoloģijas. Bibliotēku sistēma tika datorizēta, un
nācās no nulles apgūt, kā ar to rīkoties. Tieši tāpēc 2001. gadā Inta no jauna nodevās
studijām. Piecus gadus pa brīvdienām braukāja turpu šurpu uz teju 300 kilometru attālo Rīgu, lai zināšanās tiktu līdzi jaunajam
laikam un varētu palīdzēt to pašu izdarīt citiem.
„Tagad es nesaprotu, kā es to dabūju gatavu.
Bija jāpilda mājas darbi un jāraksta lielie studiju darbi, jādara ikdienas darbs bibliotēkā,
un arī mājas dzīve taču nekur nepazuda, bet
kaut kā es ar to visu tiku galā. Laikam jau tāpēc, ka latgaliete,” viņa smejoties stāsta.
Kad vaicāju, kāda tad īsti ir atšķirība starp
latvieti un latgalieti, Inta pēc īsas apdomāšanās, atsaka: „Latgalis ir atvērtāks, viesmīlīgāks, vienkāršāks. Tāds... drusciņ viņā ir kaut
kas no tās krieviskās plašās dvēseles. Jebkuru
uzņems, pabaros, samīļos un pavadīs ceļā.”
Šādas īpašības cilvēkos es allaž esmu uzlūkojusi ar baltu skaudību, jo pati esmu „latviete
parastā” – iekšupvērsta, aizdomu pilna, pārlieku piesardzīga. Un ja nu atkal kaut kas?
Pati savu datoru Inta iegādāja vien tad, kad
mācības jau bija krietnās burās: „Pirmo gadu
mēs vēl ar roku rakstījām referātus, tad nopirku datoru. Bija lielas problēmas ar internetu – vienīgā iespēja pie mums bija iezvanpieeja, kas bija ļoti dārgi. Drīz vien pirmie datori parādījās arī bibliotēkās. Pie mums, man

liekas, tas bija 2003. gadā. Tagad jau dzīve
bez kompjūtera vispār nav iedomājama!”
Tiesa, mazpilsētās bibliotēka nav vis tikai
vieta, kur iegriezties, lai paņemtu vai atdotu grāmatas, ko palasīt pirms miega vai laiskojoties piemājas dārza zālienā. Bibliotēka
ir sava veida darījumu un kultūras centrs.
„Mēs te printējam, kopējam, skenējam, sūtām vēstules, palīdzam ar ikdienas maksājumu veikšanu, jo ne jau nu visiem ir mājās
internets. Tāpat pie mums nāk lasīt jaunāko
presi, jo žurnālus un avīzes arī ne visi var atļauties nopirkt,” atklāj Inta.
Te arī uz mirkli pavīd pierobežas dzīves ne
tas glītākais vaigs. „Mēs jau te ikdienā visu
ko redzam un dzirdam, pietiek sūro stāstu
ar atliektiem galiem. Problēma gan nav tikai
pašā pierobežā, bet gan cilvēku galvās. Daļai
patīk tikai gausties un pašiem neko nedarīt.
Mums vēl padomju laika domāšana, ka kaut
ko pienesīs klāt un iedos. Tas, kurš ir sapratis,
ka nekā tamlīdzīga nebūs, attiecīgi arī rīkojas, lai savu dzīvi kaut kā nebūt uzlabotu. Vajag tik gribēt un darīt, nevis sēdēt, gausties
un gaidīt, ka pats no sevis iekritīs klēpī. Tā
jau nekur nenotiek! Ne Rīgā, ne pierobežā,”
pārliecināta ir Inta.
Lai arī liela daļa jauniešu no pilsētas labākas
dzīves meklējumos aizbrauc kur kurais, tomēr nav tā, ka Kārsava tāpēc grimtu nabadzībā un pazustu nebūtībā, pamazām pārvēršoties par Dieva aizmirstu nevienam nevajadzīgu nostūri, kur dzīve iestrēgusi sūrajos deviņdesmitajos. „Mēs taču redzam, kā
pilsēta mainījusies – ir sakārtota vide un infrastruktūra, uz ielām parādījies apgaismojums, ar Eiropas projektu atbalstu renovē
skolas un stadionus. Vide kļūst labāka un ērtāka dzīvošanai. Ja ir darbs un iztika, tad šeit
tiešām ir labi dzīvot!” ar dzimto vietu lepojas Inta.
Tiesa, padomju paliekas arvien ir jūtamas.
Vēl joprojām atrodas tādi, kuri labprātāk
skatās Krievijas televīziju – kaut vai tikai tāpēc, ka tā ir lētāk, un arī pēc lētākas degvielas dodas uz vareno kaimiņzemi. Pie velna
nodokļus, pie velna veselo saprātu.
Bet vispār nekādas „krievu problēmas” Kārsavā neesot, visi dzīvo draudzīgi kā kaimiņš
ar kaimiņu, daudzi pat saradojušies. Pats
no sevis savulaik atkritis arī krievu skolu
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slēgšanas trādirīdis, jo, samazinoties bērnu
skaitam, skolas automātiski tika apvienotas, un visi dabiski pārgāja uz mācībām latviešu valodā, tāpēc ierasto pierobežas mazpilsētu bažu par pārkrievošanos Kārsavā nav.
„Mums drīzāk ir bail, ka pilsēta izmirs, nevis
pārkrievosies,” rūgti smejas Inta.
Tiesa, bažas, kā jau jebkuram puslīdz saprātīgam mūsdienu pasaules iemītniekam, ir
par kopējo situāciju pasaulē, un galīgi negribētos piedzīvot brīdi, ka kaimiņvalstu attiecības saasinātos tiktāl, ka jāsāk uztraukties par
savu drošību. „Mēs esam pirmie vārti tiem,
kas ienāk no tās puses,” nu jau pavisam citādākā balsī saka Inta. „Savā ziņā mēs esam vizītkarte austrumiem. Gribas sevi parādīt no
tās labākās puses – ka mēs cītīgi strādājam,
rūpējamies cits par citu un vidi sev apkārt, lai
te būtu droši, un bērniem gribētos atgriezties. Bet tas jau lielā mērā ir atkarīgs, no tā,
kā pasaulē viss veidosies...”

kā sviestu vai medu. Dvēselei nav nedz receptes, nedz cenuzīmes.
Dvēsele nēsā debeszilu zīda blūzi, ap kaklu
tai spīdīgas kā aronijas melna koka krelles,
ausīs mazmazītiņi zelta riņķīši, bet gaišrozā
perlamutra laka mandeļveida nagu galiņos
viegli apdrupusi, jo visu dienu nākas klabināt datora klaviatūru un krāmēt grāmatas.

Sabīne Košeļeva ieguvusi Latvijas Universitātes sociālo
zinātņu bakalaura grādu komunikācijas zinātnē un
Liepājas Universitātes humanitāro zinātņu maģistra
grādu rakstniecības studijās, kā ietvaros pusgadu apguva
angļu literatūru un kultūru Viļņas Universitātē. Izdots
romāns Rīga-Maskava. 21. gadsimta mīlasstāsts, kas
tika nominēts Latvijas Literatūras gada balvai kategorijā
„Spilgtākā debija”, grāmata bērniem Gurķis Elmārs, kas
dikti kreņķējās un stāstu krājums Vientulības ministrija.
Interesē kultūras trauma, sociālā atmiņa un nacionālā
identitāte. Ikdienā darbojas interneta medijos.

Te nu Inta pieklust pavisam, laikam nokususi no tincināšanas. Beigusi lodāt gar grāmatu plauktiem, viņa apsēžas pie galda ar jaunākajām avīzēm un pārskatāmi sakārto tās
vēdeklītī. Var jau viņu arī saprast. Man arī
ne pārāk patīk, ka visām varītēm kāds lien
iekšā dvēselē, cenšoties izdibināt, kas un kā,
lai pēcāk pēc savas saprašanas izdarītu secinājumus, ko kā vienīgo patiesību pavēstīt
pasaulei.
Bet ar dvēseli viss nav tik vienkārši. Vienīgā
patiesība ir dvēsele pati. To nevar nedz nomērīt, nedz izstāstīt, nedz nodot tālāk kā
dzimšanas dienas velti vai dzimtas relikviju. Tā ir no tādas vielas kā sapņi – gaistošas,
smalkiem dimanta putekļiem aplipušas, sargājamas un lolojamas, lai neviens ar saviem
dubļainajiem zābakiem nevarētu to sacūkot.
Dvēseli nevar notēlot vai sagudrot kā pasaku, ko stāstīt bērnam pirms gulētiešanas. Ja
tā tev ir, to var samanīt uzreiz. Tā mirguļo
acu kaktiņos un spraucas ārā pa visām ādas
porām, lai kā arī necenstos noslēpt. Dvēsele
skan balsī kā mazi zvārgulīši, kā šaurais „ē”
Latgalē un platais – Kurzemē, bet tās daļiņas
pielīp visam, kam pieskaries. Cilvēkiem, lietām, ēdienam.
Ja tās nav – tad arī nekad nebūs. Dvēseli nevar izaudzēt dobē kā kāļus vai burkānus, uzraudzēt burkā kā tējas sēni vai iegādāt tirgū
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Džemma Skulme. Pavedieni. Akvarelis uz
papīra. 1980tie gadi

Jaunā Gaita nr. 2, 1955. g. ziemā

Valters Nollendorfs

VECAIS UN JAUNAIS
Viena no mūsu trimdas dzīves pamatproblēmām ir vecās un jaunās paaudzes uzskatu
pretišķība. Vecā paaudze ar bažām vēro jaunatnes centienus un jautā, vai jaunatne būs
spējīga turpināt latviskās kultūras tradīcijas
trimdā. Daudzreiz šķiet, ka jāatbild „nē”, ka
tas, ko vecā paaudze atzinusi par vērtīgu un
tie piemēri, no kuŗiem tā mācījusies, nozīmē ļoti maz mūsu jaunatnei. Bērni neklausa saviem vecākiem; pusaudži pārtautojas;
jaunieši nepieiet nacionālajam darbam ar
nopietnību; vecajās organizācijās neieplūst
jaunas asinis. Bet ir arī parādības, kas liek
domāt pretējo. Jaunatne vēl arvien raksta,
brauc uz sanāksmēm un darbojas savās organizācijās. Lai šo problēmu izpētītu visā
pilnībā un nāktu pie noteiktas atbildes, nepieciešami kultūrvēsturiski un psicholoģiski
pētījumi. Iespējams, ka šādu pētījumu rezultāti pārveidotu mūsu trimdas dzīves uzskatus pašos pamatos.
Šīs pārdomas nemēģina atrast nemaldīgo
atbildi, bet tikai izsekot dažām raksturīgām
vecās un jaunās paaudzes attiecībām, kas
ietekmē trimdas sabiedrisko dzīvi un latviskās kultūras attīstību. Tāpēc arī jēdzieni ir
ļoti vispārināti un attiecas tikai uz to samērā
nelielo trimdas sabiedrības daļu, kas aktīvi
turas pie tautas kopības un kam rūp latviskās kultūras saglabāšana arī nākotnē.
Trimdas vadošie domātāji atkārtoti uzsvēruši, ka latviskās kultūras pamats svešajā zemē
ir ģimene. Un viņiem nenoliedzama taisnība, jo savus pirmos iespaidus bērns saņem
no tēva un mātes. Bet maldīgi domāt, ka
ar ģimeni vien pietiek, jo no piedzimšanas
līdz savas latviskās ģimenes nodibināšanai
ir gaŗš un nacionāli bīstams ceļš. Kad bērns
sāk iet skolā, viņam ir dabīga tieksme mek52

lēt draugus starp saviem līdziniekiem un
piemēroties apkārtējai videi. Bērns šajā vecumā ir lepns par piederību sev līdzīgu draugu grupai, un, ja ģimene traucē šo piederību un piemērošanos, rodas nesaskaņas.
Bērns kļūst „nevaldāms”. Šeit rodas pirmā
plaisa, kas trimdā šķir vecākus no bērniem,
veco paaudzi no jaunās. Šī plaisa var beigās
izrādīties par noteicēju faktoru cīņā par latviskās kultūras saglabāšanu un turpināšanu.
Ģimene kontrolē bērna audzināšanu līdz
skolas vecumam; tad zēns vai meitene nonāk sabiedrībā, kas no šī brīža viņu sāk iespaidot vairāk nekā ģimene. Un ja ģimene
tiešām grib, lai bērni izaug par latviešiem,
tai jāsagādā saviem bērniem latviska vide
arī ārpus mājas. Bez šādas labvēlīgas vides
ģimenes nozīme bieži vien tiek pārvērtēta.
Pazīstu latviešu vecākus, kas dažu personīgu iemeslu dēļ savus bērnus nesūta latviešu
skolā. Mājās gan runā latviski, bet bērni latviski prot izteikt tikai visvienkāršākos jēdzienus. Līdzīgs stāvoklis ģimenēs, kas dzīvo uz
laukiem un bērnus latviešu skolās sūtīt nevar. Viņi tātad mācās vairāk no apkārtējās
vides nekā no saviem vecākiem. Šādos ap
stākļos ne vienmēr var vainot vecāku pašu
nolaidību; arī svētdienas skola nespēj sekmīgi pretoties svešās vides iespaidiem. To var
tikai latviska vide skolā, mājā un sabiedrībā,
kā tas bija Latvijā, Vācijas nometnēs un kā
tas izpaužas dažādu tautību rajonos Amerikas lielpilsētās. Bet latviešu individuālisms
un iedzimtais censonības gars darbojas pretī šāda nacionāli norobežota slāņa izveidošanai svešajā zemē. Tāpēc arī nav jābrīnās,
ka pretešķības vecās un jaunās paaudzes
starpā neizzūd, kaut arī varbūt saglabājas
latviskās pamatidejas.
Reiz man bija interesanta saruna ar kādu
amerikāņu studenti. Viņa stāstīja, ka viņas
draudzene Aija soloties braukt uz Latviju,
kolīdz tas būšot iespējams. Kādu vakaru Aija
asarām acīs esot teikusi, ka viņas vecākiem
Amerika nepatīkot un viņi tāpēc negribot
mācīties angliski. Viņa jūtot, ka dara pāri ve-

cākiem, atstājot viņus vienus starp svešiem
ļaudīm, lai apmeklētu universitāti. Nevarētu tātad teikt, ka Aijai nebūtu latviskās dvēseles. Amerikāņiem parasti neuzticas nacionālos jautājumos, ja vien pats runātājs nav
par sevi pilnīgi pārliecināts. Tā ir sava veida
pārdrošība, ko var salīdzināt ar Krišjāņa Valdemāra vizītkarti. Bet tai pašā laikā Aijas ģimene nav vairs vienota savā dzīves uztverē.
Vecāki it ka sastinguši savā mentalitātē, kas
spītīgi atsakās saprast jaunavas optimistisko pieeju dzīvei. Vēl vairāk − vecāki liek savam bērnam justies vainīgam par to, ka viņš
nedzīvo pagātnē! Šeit netiek tiesāti vecāki,
kam bērni pateicību parādā, bet tikai konstatēts fakts, ka daudzreiz gaidītās pateicības un mīlestības vietā bērnā var rasties citas jūtas.
Ja arī Aijas stāsts nevar noderēt par paraugu
visām vecās un jaunās paaudzes attiecībām,
tad tas noteikti atklāj nesaskaņu galvenos
cēloņus. Ir normāli dzirdēt vecākās paaudzes kritiku par jaunajiem; ir normāli dzirdēt
pārmetumus par nepateicību. Tos ir dzirdējuši mūsu vecāki un vecvecāki, tos ir dzirdējuši jaunieši pirms Kristus un pēc. Kāds vācu
dzejnieks 13. gadu simtenī iesaucas − ak vai,
cik nožēlojami izdarās tie jaunie ļaudis! Vienīgā starpība tā, ka mūsu apstākļos šī kritika ietveŗ arī salīdzinājumu starp divām kultūrām. Jaunā paaudze, iejuzdamās svešajā
vidē, apgūst citādu dzīves uztveri nekā vecā
paaudze. Jaunieši gan nekritiski nepakļaujas
šai videi kā bērni, bet viņi tomēr mācās no
tās, kamēr vecā paaudze svešo vidi nostāda
kontrastā tai latviskajai videi, ko viņi pazinuši. Pēdējā apvienības kongresā, klausoties
apsveikumos, bija jādzird atkārtoti: „Metīsim skatu atpakaļ ...” Uz priekšu neviens
„skatu nemeta”. Ar pagātnes piemēriem
vien jaunatne nesamierinās un tie ne vienmēr labi pārdomāti. Tā, piemēram, mūsdienu problēmas nevar salīdzināt ar Tautas Atmodas laikmeta problēmām, jo mums nav
jārada latviska kultūra, un mums nav jācīnās
pret apspiešanu, bet pret laipnību. Jaunietis
šīm problēmām tuvāk un tāpēc viņš apzinīgi
vai neapzinīgi tiecas pēc jaunas formas, pēc
ideālas sintēzes, kas mūsu apstākļos viņam
vairāk nepieciešama nekā pagātnē. Bet papētīsim tuvāk vecās un jaunas paaudzes pretešķības sabiedrībā.

Viena no vietām, kur šīs pretešķības izpaužas, diemžēl ir latviešu skola. Šeit parasti darbojas vecie Latvijas skolotāji − jauno
ļoti maz, jo visi steidzas izmantot nometnēs
mantoto atziņu, ka jāstudē „praktiskās” zinātnes − un šie skolotāji lieto vecos dzimtenē pārbaudītos paņēmienus. Bet skolnieki ir jauni un bieži vien gaidītie rezultāti izpaliek. Uz amerikāņu skolu bērni iet labprāt,
bet uz latviešu skolu bērni nereti jāvelk ar
varu. Tad nu pārmetumi jādzird amerikāņu
skolu sistēmai ar tās „mīkstajām” metodēm.
„Pie mums Latvijā bija citādi!” Bet tikai nedaudzi skolotāji saprot, ka ar šādu pieeju
audzēkņiem nebūs līdzēts. Ir jāsamierinās ar
apstākli, ka amerikāņu skolās ir citāda metode, un jāatzīst, ka arī tā nav bez panākumiem. To grozīt mēs nevaram; tāpēc arī aplami radīt latviešu skolā pretēju noskaņojumu, jo bērnu sirdīs latviešu skola neglābjami
zaudēs. Kamēr bērni auga latviskā vidē, mēs
varējām lietot savas metodes un gūt panākumus. Tagad mums trūkst latviskās vides,
kāpēc arī vienīgā pareizā pieeja ir saistīt bērnu interesi un patiku, lietojot visus iespējamos palīglīdzekļus. Citādi svešās skolas iespaidu mums nepārspēt. Jaunu ceļu meklēšana neizposta mērķi, kā to daži audzinātāji
domā; latviskā kultūra nav saistīta ar īpatnēju skolas disciplīnu. Ceļš uz latvisko mērķi
vispirms jāpadara pievilcīgs − pēc tam būs
daudz vieglāk to padarīt arī svarīgu. Tādi
vārdi kā „pienākums pret tautu”, „nacionālā
apziņa” un „trimdas uzdevums” pamatskolas vecuma bērnam ir galīgi nenozīmīgi. Viņam svarīga vispirms harmoniska tuvākā apkārtne, kuŗā viņš aug un mācās. Latvijā un
Vācijā latviskais un sabiedriskais gāja roku
rokā; šeit latviskais vairāk un vairāk kļūst par
blakus lietu. Ja vien latviskais dzīves saturs
nespēj bērnus aktuāli, aktīvi un harmoniski
saistīt, tas viņu apziņā tiek nobīdīts pavisam
pie malas.
Arī plašākajā sabiedrībā novērojamas pretešķības starp jaunajiem un vecajiem. Latvijā
uzaugusī sabiedrības daļa tiecas nogrupēties par sevi, jaunie par sevi. Bieži vien vecas organizācijas nevar lielīties ar biedriem
no jaunatnes vidus: daudzām zudusi nozīme šeit trimdā un palikusi tikai sentimentālā vērtība. Tipisks piemērs ir vecās politiskās partijas, kas stūrgalvīgi turas pie divdesmit un vairāk gadus veciem, appelējušiem
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argumentiem, aizmirzdamas, ka Latvija nesāks vis jaunu dzīvi 1934. gadā, bet tad, kad
tā atkal kļūs brīva. Vecie strīdi jaunatnei liekas māksloti un neīsti; jaunatne domā pavisam jaunu domu, kas vairākkārt izteikta
politiskās neatkarības deklarācijās. Arī citās
sabiedrības grupās jaunā un vecā paaudze
tiecas darboties atsevišķi, pie kam vecie turpina vecās tradīcijas, jaunie rada jaunas. Par
to nav jābrīnās, jo trūkst tā ceļa starp abām
paaudzēm, kas bija Latvijā. Tagad tās šķir
desmit trimdas gadi un uzskatu pārvērtības. Tāpēc arī jaunatne bieži atrod par labāku darboties patstāvīgi, neļaujot vecākiem
diktēt darbības noteikumus un metodes. Tāpēc arī viens otrs vecāku padoms tiek atzīts
par nelietojamu jaunajos apstākļos. Šķietami aug plaisa starp veco atmiņu paaudzi un
jauno cerību paaudzi.
Lai kāda kultūra varētu pastāvēt, vajadzīga zināma kontinuitāte. Vai jaunā paaudze,
aizejot no vecās, nezaudē saskarsmi ar latviskās kultūras plūsmu? Nav noliedzams, ka
Latvijā nekad vairs neatgriezīsies brīvības
laika kultūra ar visām īpatnībām: ir latvieši dzimtenē, ir latvieši ārpus dzimtenes, cik
no viņiem atgriezīsies, būs ieguvuši jaunus
uzskatus un sekojuši arī modernās cilvēces
kultūras straumei. Trimdas jaunieši jau tagad lūkojas uz dzīvi savādāk nekā viņu vecāki; svešajā zemē pārmaiņas lielākas, nekā
tās būtu bijušas dzimtenē. Šis apstāklis negrozāmi jāpieņem, ar to jāsamierinās un jārēķinās.
Vai tiešam jaunatne zaudē visus sakarus ar
to latvisko kultūru, kuŗas pārstāvji noveco? Ir grūti spriest par pašiem jaunākajiem,
kuŗus vēl audzina ģimene, skola un apkārtējā sabiedrība. Bet patstāvīgajās jaunatnes
organizācijās valda veselīgs gars. „Aizklīšana” bieži vien nākusi tikai par labu abu paaudžu attiecībām. Daudzi gara darbinieki
vienmēr centušies izprast jaunatnes problēmas un uzturējusi ar to auglīgus sakarus, citi
sāk to darīt. Jaunatnes pulciņi bieži vien iesaista savā darbā tos pašus audzinātājus un
sabiedriskos darbiniekus, kuŗu vadībai tie
agrāk atteikušies sekot un kuŗi nav ticējuši
jaunatnes pašdarbības iespējām. Tāpēc arī
pēc sākotnējām, galējībām sāk atkal veidoties ceļš starp paaudzēm. Arvien biežāk šo
ceļu bruģē jaunieši un arvien retāk vecāki
atsakās pa to staigāt. Jaunā paaudze grib
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un spēj turpināt latvisko kultūru, īpatnēji
varbūt, bet pamatos negrozāmi latviski.
Atliek vienīgi jautājums par mazajiem brāļiem un māsām. Vai viņi spēs iejusties šai
īpatnējā trimdas kultūras sintēzē, kas veidojas jaunajā paaudzē? Liekas, ka tā viņiem
būs tuvāka nekā brīvās Latvijas kultūra. Bet
iespējams arī, ka viņi pārāk atsvešināsies no
visa latviskā, ja viņi iemācīsies uzskatīt to
par šķērsli savā dzīvē. Šādos apstākļos sintēze var izrādīties neiespējama. Mēs varam
tikai gaidīt un redzēt, varbūt − arī kaut ko
darīt.
Kaut arī Latvijas nākotne ir neskaidra, latviskai trimdas kultūrai iespējams saglabāties
vēl gadiem ilgi. Tās vērtības, ko mūsu vecāki atveda no Latvijas, būtu bijušas nozīmīgas nemainītas tad, ja Latvija būtu atbrīvota
pēc nedaudz gadiem. Svešas kultūras vidē
šīs vērtības nemainītas var saglabāties tikai
norobežojoties no apkārtējām ietekmēm.
Vecā paaudze lielā mērā izolēta valodas neprašanas un senāk izveidoto pasaules uzskatu dēļ. Jaunā paaudze iekļaujas ar savu latvisko garu svešajā vidē un mēģina samierināt latvisko un svešo. Ja šis process noritēs
sekmīgi, latviskās īpatnības nezudīs arī trimdā, bet pastāvēs ilgi arī tad, ja cīņa par Latvijas brīvību nesekmēsies. Turpretī, ja latviskā
kultūra jebkāda iemesla dēļ būs par šķērsli
sekmīgai dzīvei svešumā, neglābjami uzvarēs svešās ietekmes.
Ja mēs gribam cīņu par Latviju turpināt,
mums nepieciešami cīnītāji. Bet vislabākajiem cīnītājiem Latvija nebūs tikai ģeogrāfisks jēdziens. Tāpēc visu trimdas latviešu,
veco un jauno, galvenais uzdevums ir, mēģināt izprast kulturālās pārvērtības norises,
gādāt par dzīvot spējīgu trimdas kultūru,
kas balstās pagātnē un tagadnē, paļāvīgi un
ticīgi raugoties nākotnē.

Valters Nollendorfs ir rakstnieks, literatūrzinātnieks,
Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1990),
Okupācijas muzeja fonda valdes priekšsēdētājs. 1955.
gadā viņš bija viens no žurnāla Jaunā Gaita iniciātoriem
un tās atbildīgais redaktors 1956-1960.
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Anita Bormane. Kā var aizmirst... Dzīve
Latvijā 20. gs. 20.-30.gados, AS Latvijas
Mediji, 2019, 179 lpp.
„Strautiņš, čalodams it naigi, / / Steidzas arvienu kā nemiera dzīts,” – ar šiem vārdiem
sākas pagājušā gadsimta 30. gados ļoti populārā estrādes dziesma „Kā var aizmirst”,
kuru savulaik izpildījuši gan Alfrēds Vinters,
gan Mariss Vētra. Skaistā, lipīgā melodija mudina kavēties domās vai atmiņās par
veselu laikmetu mūsu valsts vēsturē tieši tāpat, kā izdevniecības „Latvijas Mediji” nesen
klajā laistā grāmata, kuras autore ir kultūras
žurnāliste Anita Bormane. Tas tāpēc, ka darba nosaukumā iekļauti vārdi no iepriekš minētās dziesmas piedziedājuma. Šo izdevumu
tēlaini varētu nodēvēt par jaunāko māsu autores iepriekš iznākušajai grāmatai „Skaists
bij’ tas laiks. Latvijas dzīves ainas 20. gs. 20.30. gados”, kas ceļu pie lasītājiem sāka 2017.
gadā.

devumi kā, piemēram, žurnāls Zeltene, laikraksti Jaunākās Ziņas, Brīvā Zeme, Latvijas
Kareivis, Latvijas Sargs, Aizkulises, gan arī
laikraksti un žurnāli, kuru nosaukums lielākajai daļai lasītāju šķitīs svešs. Tādi ir periodiskie izdevumi Jaunā Elegance, Elegantā
Rīga, Intīmā Rīga, Jaunais Pasaules Ceļotājs
un daudzi citi. Tāpat autore izmantojusi arī
Latvijas Republikas Saeimas stenogrammas
un statistikas datus. Brīžiem rodas iespaids,
ka skaitļu (galvenokārt to, kas saistīti ar naudu) šajā darbā ir daudz par daudz, līdz ar
to neiespējami gūt pārskatu un saprast, vai
norādītais naudas daudzums tolaik skaitījās
daudz vai maz.
Kaut arī izdevumu būtu grūti nodēvēt par
dokumentālās prozas žanram piederošu,
daudz neparastu, taču patiesu, avotos pamatotu faktu uzzināms par vairākām pirmās
Latvijas brīvvalsts laika radošajām personībām – rakstniekiem un māksliniekiem; savukārt Latvijas Operas attīstībai, daudzajiem
tās vadītājiem un ļoti nestabilajam finanšu

Pirmā lieta, kas, šķirstot grāmatu, varētu piesaistīt potenciālā lasītāja uzmanību, ir vizuālais noformējums. Liels daudzums melnbaltu fotogrāfiju gan no dažādu Latvijas muzeju krājumiem, gan privātpersonu kolekcijām.
Nereti ir pat tā, ka, aplūkojot fotoattēlu, vārdi kļūst pilnīgi lieki... Rūpīgi sakoptas pilsētas, ar labu gaumi veidoti interjeri, izsmalcināti ģērbušies cilvēki – sapnis, ne dzīve! Iespējams, ne vienam vien mūsdienu lasītājam
šāds priekšstats par aizvadītā gadsimta 20.
un 30. gadiem tiešām pastāv. Taču, sākot lasīt tekstu, iedziļinoties tajā, šis priekšstats
nevis nostiprinās, bet strauji mainās. Smagas problēmas cilvēkus skāra arī tolaik.
Anitas Bormanes mērķis ir lasītāju iepazīstināt ar dzīvi pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, turklāt no dažādiem skatupunktiem. Lai
to sasniegtu, autore daudz izmantojusi informāciju no tā laika periodiskajiem izdevumiem, kā arī dažādiem dokumentiem. Ir citēti fragmenti no daudziem brīvvalsts laikā
iznākušajiem laikrakstiem un žurnāliem. Tie
ir gan plaši zināmi, populāri periodiskie iz55

stāvoklim veltīta vesela nodaļa. Lasīšanas
gaitā regulāri piezogas atziņa – ak, vai, tolaik bija tieši tādas pašas problēmas kā mūsdienās! Galvenā no tām, protams, bija mūžīgais naudas trūkums (Latvijas Operai pat
draudējis bankrots), nepamatoti lielā ierēdņu armija valsts iestādēs, kā arī cilvēku neremdināmā vēlme dzīvot grezni, kas nereti nozīmēja – pāri saviem līdzekļiem jeb, kā
agrāk mēdza sacīt, „uz krīta”. „Ēd, amizējas,
pīpo, liek uztaisīt manikīru, frizūru, masāžu,
ģērbjas, mācās svešvalodas – un tas viss uz
kredīta,” – konstatēts kāda Latvijas pirmās
brīvvalsts periodiskajā izdevumā publicētajā rakstā, ko autore citējusi arī savā grāmatā (78. lpp.). Recenzijā šis nelielais citāts iekļauts ar nolūku nedaudz atspoguļot pirms
90 un vairāk gadiem lietotās latviešu valodas
savdabību. Mūsdienās šāds izteiksmes stils,
protams, uzskatāms par novecojušu, taču
Anitai Bormanei tas palīdzējis spilgtāk uzburt tā laika atmosfēru.
Atsevišķa nodaļa veltīta izglītības iestādēm
un visam ar to saistītajam. Ja kāds uzskata, ka biežās reformas raksturīgas tikai mūsdienām, viņš rūgti maldās, jo problēmas ar
jauniem apstākļiem piemērotu skolu izveidi,
skolotāju algām, tāpat arī ar skolēnu kritiski
zemo zināšanu līmeni, mācību iestādi absolvējot, pastāvējušas arī pirmās brīvvalsts laikā. Varbūt vienīgā atšķirība ir tā, ka reformatori prātoja daudz intensīvāk, kā skološanās procesā iedzīvināt un attīstīt nacionālās
idejas. Viena no šādām iniciatīvām bija Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 1935. gada
28. janvārī izsludinātā akcija „Draudzīgais aicinājums”, kas katrai Latvijas skolai nodrošināja pašai savu bibliotēku.
Grāmatas Kā var aizmirst... Dzīve Latvijā 20.
gs. 20.-30. gados mērķauditorija ir ļoti plaša.
Darbs varētu šķist saistošs ne tikai cilvēkiem,
kuri izdevumā aplūkoto laika posmu ir piedzīvojuši paši kā bērni, bet arī viņu bērniem,
mazbērniem un mazmazbērniem.

Lāsma Gaitniece
Recenzijas autore ir JG redakcijas biedre.
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NABAGA PADOMJU
PELĒNI
Jūlija Jakovļeva. Mednieks tieši virsū
skrien, AS Latvijas Mediji, 2019, 351 lpp.
No krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka
Ļeņingrada, 1930. gads. Pagājuši nieka 13
gadi, bet lepnā Pēterpils, Krievijas Impērijas
elegantā galvaspilsēta, pārvērtusies līdz nepazīšanai. Agrāk ekskluzīvie pilsētas centra
nami zaudējuši ne tikai savus saimniekus,
bet arī agrāko spozmi; tagad to fasādes apbružātas, kāpņutelpas un vārtrūmes nekoptas un smirdīgas, savukārt pašas mājas burtiski pārbāztas ar iedzīvotājiem, kas saspiesti
komunālajos dzīvokļos. Neiedomājama šaurība, mūžīgās lamas, smirdoņa, netīrība – tā
īsumā raksturojams nesen radušās cilvēku
šķiras – padomju pilsoņu – gaišās dzīves sākums. Lai jaunās, cerību pilnās dzīves sākumu uzsvērtu vēl nepārprotamāk, mainīta ne
tikai gadsimtiem ilgi pastāvējusī kārtība, bet
arī visi iespējamie nosaukumi, sākot ar pilsētas, kas tagad lepni nes Ļeņina vārdu, gan absolūti lielākās daļas ielu, bulvāru un laukumu,
gan kultūras iestāžu (tai skaitā pat Katrīnas
Lielās dibinātā Ermitāža), nemaz nerunājot par valsti, kas šos 13 gadus ir Krievijas
Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika.
Nav vairs kungu; visi ir biedri. Apsolītā laimība tepat, tepat degungalā, taču vēl mazliet
jāpaciešas. Kamēr komunisms nav uzvarējis,
biedri ik rītu ar dvielīšiem rokās pacietīgi gaida pie komunālo dzīvokļu vannas istabu un
tualešu durvīm. Nākamā publiskā pulcēšanās vieta ir sabiedriskā transporta pieturas.
Braukt līdz pēdējai iespējai pārbāztā, smirdīgā tramvajā un klausīties citu biedru izkliegtajās lamās, lūkojoties viņu zaļganajās, neveselīgajās, nogurušajās sejās – vai tas nav laimīgas dzīves sākums? Iespējams, lasītājam,
kurš labi nepārzina vēsturi, varētu rasties
jautājums, kas gan padomju valstij traucēja radīt sen izsapņoto paradīzi Zemes virsū?
Kā – kas? Nu, protams, „kaitnieki, padomju
varas pretinieki, paslēpušies šķiru ienaidnieki” (294. lpp.). Ko darīt? Apkarot. Organizēt
„tīrīšanas”. Vainīgos ieslodzīt, spīdzināt, līdz
atzīstas, pēc tam likvidēt. Un viss būs kārtībā.
Par sadzīvi un izdzīvošanu apstākļos, kas atspoguļoti iepriekšējā rindkopā, krievu rakstniece Jūlija Jakovļeva (Юлия Яковлева)
uzrakstījusi romānu, precīzāk, retrode-

tektīvu Вдруг охотник выбегает, kas nesen izdots latviešu valodā ar nosaukumu
Mednieks tieši virsū skrien. Darba centrā
Kriminālizmeklēšanas pārvaldes izmeklētājs
Vasīlijs Zaicevs. It kā perfekts padomju pilsonis ar proletārisku izcelsmi, īsts darba rūķis,
kurš mitinās noplukušā komunalkas istabā,
taču OGPU organizētā „tīrīšana” smagi skar
arī viņu. Pilsonis bez jelkāda juridiska pamatojuma tiek apcietināts un vasaru spiests pavadīt mitros, aukstos Špaleru ielas cietuma
pagrabos. Ja nebūtu kārtējās mistiskās slepkavības, šoreiz bijušā Jelagina parka teritorijā, iespējams, viņa liktenis izvērstos citādi,
taču tagad jaunajai varai Zaicevs ir vajadzīgs,
jo īsti nav, kas izmeklē baiso slepkavību.
Kaut Jūlijas Jakovļevas romānam piemīt detektīvam raksturīgās iezīmes, šo rindu autore to galvenokārt uztvēra kā pagājušā laikmeta liecinieku – ko samērā tuvu vēsturiskajam romānam. Viens no iemesliem: darbā
iekļauti arī vēsturiski tēli, piemēram, VK(b)
P Ļeņingradas komitejas vadītājs, Smoļnija
saimnieks Sergejs Kirovs, pēc kura nogalināšanas represijas Padomju Savienībā uzņēma plašus apgriezienus. Rakstniece līdz sīkumam pārzina darbā attēloto vidi – pagājušā
gadsimta 30. gadu Ļeņingradu – gan ģeogrāfiski, gan sadzīviski. Gaidīdami jau sen
apsolīto komunisma uzvaru, padomju pilsoņi, vērtējot no mūsdienu skatupunkta, dzīvo absolūti nenormālos apstākļos, turklāt
represiju, tai skaitā neprognozējamo „tīrīšanu” dēļ arī ļoti lielā stresā. Darbā tas tiek
atkārtots ar apskaužamu regularitāti, arī
ainā, kur Zaicevs „ieraudzīja, ka garāmgājējs, it kā tīri un kārtīgi ģērbies parasts, pelēks padomju pelēns, veikli pacēla viņa nomesto, tikai aizdedzināto papirosu. Zaicevs
izņēma, nedaudz saspieda un izmeta visu
paciņu. Paskatījās uz saviem izplestajiem
pirkstiem. Netrīc. Interesanti, ko viņa vietā
tagad justu parasts, pelēks padomju pelēns.
Sāktu trīcēt? Aizbrauktu pie trešās pakāpes
māsīcas uz Kursku vai Rostovu?” (296. lpp.).
Visapkārt valda atmosfēra, kurā vienkāršas,
cilvēciski siltas attiecības nav iespējamas.
Lai ieintriģētu lasītāju, rakstniece galvenajam varonim liek ieskatīties skaistajā meitenē no teātra šūšanas darbnīcām Allā, kura...
ir aģente Krizantēma. Ja Jūlija Jakovļeva darbā ieskicēto mīlestības līniju būtu turpinājusi attīstīt, turklāt ja tā rezultētos ar „happy
end”, viņa savu romānu neglābjami sabojātu. Citādi ir ar Zaiceva jauno darbabiedru, it
kā sākotnēji aizdomīgo Ņefedovu, kurš izrā-

dās vienīgais patiesais un īsti uzticamais cilvēks.
Uz grāmatas latviešu izdevuma pirmā vāka
nedaudz virs nosaukuma ar sīkiem, baltiem
burtiņiem uzdrukāts jautājums: „Nomirt
skaisti vai dzīvot mokoši?” Atbilde meklējama visā darba lasīšanas gaitā, taču, nokļūstot līdz pēdējai lappusei, tā katram lasītājam,
iespējams, būs sava, turklāt atšķirīga. Dabā
ir iekārtots, ka cilvēkam, ja vien viņš nav nedziedināmi slims, gribas dzīvot par spīti sarežģītajiem sadzīves apstākļiem un valsts iekārtai. Piepildīt sev atvēlēto laiku, protams,
var dažādi, tai skaitā ar daiļuma un mākslas
palīdzību. „Ļeņingrada bija baletomānu pilsēta. Pilsoņiem vienmēr bija nauda, lai aizietu uz baletu. Īpaši tad, kad tika risināts eksistenciāls jautājums, kura ir labāka – Ulanova
vai Dudinska?” (224. lpp.). Autore, šķiet, vēlējusies paust, ka cilvēkam jāspēj pielāgoties
un izturēt, lai cik grūti arī nebūtu.
Atrašanās skaistuma, proti, baleta, glezniecības, arī mūzikas, pasaulē ir tikai viena no
iespējām. Taču, ko darīt tad, ja mākslas vārdā sērijveidā tiek slepkavoti cilvēki? Šoreiz
gan neiederēsies padomju izmeklētāju standartfrāze, ka „garlaicīga, vienveidīgi smaga
dzīve radīja tādus pašus garlaicīgi vienveidīgus noziegumus” (186. lpp.).
Turpinot attīstīt domu par iespējām izdzīvot represiju laikā, pārsteidzošas un nereti
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neticamas šķiet romāna galvenā varoņa
pielāgošanās spējas. Tas ir jautājums, cik
daudz viens cilvēks savā mūžā spēj izturēt?
Pretlikumīga aizturēšana, nepamatots arests,
spīdzināšana čekas pagrabos visas vasaras
garumā, pēc tam nenormēts, bezgalīgi garš
darba laiks, citu kolēģu atklāti pausta neuzticēšanās, pat nicinājums, gandrīz neticamā
izbēgšana no vajātājiem, atkal uzbrukums,
nolaupīšana, bēgšana, piespiedu izpeldēšanās ledus aukstā ūdenī – to visu Zaicevs
piedzīvo nepilna gada laikā. Nemaz nerunājot par tādiem „sīkumiem” kā nepietiekams,
slikts uzturs un drausmīgi sadzīves apstākļi. Liekot savam galvenajam varonim pārdzīvot visu iepriekš uzskaitīto, turklāt tik īsā laika posmā, rakstniece nedaudz ir pārcentusies. Romāna noslēgumā Zaicevs gandrīz vai
pārtapis supervaronī, pārcilvēkā, taču Jūlija
Jakovļeva nonāk pretrunā ar pašas pausto
atziņu darba sākumā, ka „cilvēki vienmēr ir
tādi paši. Gan cara laikā, gan padomju varas
laikā” (37. lpp.).
Visbeidzot nedaudz vārdos par Lāses Vilkas
darbu. Vērīgam lasītājam tulkotājas vārds
nebūs svešs. Izdevniecība „Latvijas Mediji”
jau iepriekš laidusi klajā vairākas vēsturiskas
ievirzes grāmatas (ne romānus), ko no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. Lasot šo darbu, pārliecība, ka tulkotājas vārds grāmatas
titullapā ir apsolījums tam, ka izdevums, pat
ja satura ziņā nešķitīs saistošs, būs iztulkots
nevainojami, tikai nostiprinājās. Attiecībā uz
romānu Mednieks tieši virsū skrien secināms,
ka gan autores, gan tulkotājas valoda ir raita,
plūstoša; vārdu krājums – bagātīgs, daudzveidīgs. Vienīgā mazā iebilde: stāstījumā neiederīgi šķita vārdi „fočenītes”, „paldiesiņš”,
savukārt vārds „huligānisms” (308. lpp.) latviski rakstāms ar līdzskani „l” bez mīkstinājuma.
Kamēr latviešu lasītājs var iepazīties ar
Jūlijas Jakovļevas pirmo retrodetektīvu, krievu valodā jau izdots nākamais – Укрощение
красного коня (latviski: Sarkanā zirga pieradināšana), kas turpina vēstīt par Vasīlija
Zaiceva gaitām. Esmu pārliecināta, ka lasītājam aizraujošs šķistu arī šis darbs. Jācer, ka
drīzumā būs pieejams tā tulkojums.

Lāsma Gaitniece
Recenzijas autore ir JG redakcijas biedre.
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VĒZIS KĀ
TEMPORĀLA MĀKSLA
Viktors Freibergs Kinomāna slimības
vēsture
Ir pagrūti iedomāties, kādi būtu labākie ap
stākļi, lai lasītu kino zinātnieka, pasniedzēja
un kinomāna Viktora Freiberga autobiogrāfisko grāmatu Kinomāna slimības vēsture.
Proti, tas ir diezgan skaudrs stāsts par viena cilvēka līkumoto ceļu no diagnozes līdz
diagnozei, no filmas līdz filmai, bet arī – no
viena ceļojuma līdz citam, ja vien neiebilstam, ka visa dzīve ir viens vienīgs ceļojums,
filma, diagnoze… Grāmata prasa nedaudz
domīgu prātu, varbūt ne gluži pludmales
apstākļus vai trīcoša trolejbusa pieturu ritmu. Paņemot rokās mazo, jo mazo izdevumu, kas sākumā var šokēt ar savu lakonisko
formātu un apjomu, ir jāgatavojas latviešu
daiļās un dokumentālās literatūras unikālas parādības sastapšanai. Turklāt šo tekstu
veiksmīgu un pieprasītu dara ne žanrs, ne
izteiksmes veids vai sižeti, bet tieši personība, kas aiz tā stāv.
21. gadsimtā tapušie retie Latvijas kino cilvēku radītie daiļliteratūras teksti ir bijuši
ārkārtīgi godalgoti un lasītāju iemīļoti (un
tāpēc komerciāli veiksmīgi). Tādi ir romāni – kino zinātnieces Valentīnas Freimanes

Ardievu, Atlantīda! (2015) un kinorežisora
Aivara Freimaņa Katls (2017), domāju, ka arī
Viktora Freiberga grāmata, iekarojusi pārdošanas topus grāmatnīcās 2019. gada nogalē, noteikti ir šo veiksmīgo grāmatu pulkā
– kā autobiogrāfisks garstāsts, dienasgrāmata. Iespējams, lasītājus galvenokārt vilina personības šarms – kino cilvēks izmēģina
sev neparastu žanru – GRĀMATU, atklāj savus talantus un dzīvesstāstu no jaunas puses. Literatūrzinātne šajā gadījumā vien var
noplātīt rokas vai arī atzīt, ka kino cilvēki ir
kritiski pret lielāka apjoma mākslas darbiem,
kas nav raksti periodikā, tāpēc izvēlas tikai
labāko, aizraujošāko, kinematogrāfiskāko
un varbūt (ja jau saņemas rakstīt vispār) –
personiskāko. Iespējams, kino cilvēki vairās
būt publicistiski pļāpīgi un ir spējīgi runāt
tikai tēlos, trāpīgos dialogos un situācijās
vien, kā to pieprasa labs kino.
Viktora Freiberga grāmatā pats vēstītājs ir
kā kinoteātris, kurā lasītājs var dažādos laikos ienākt, lai apskatītos kādu epizodi no
Viktora Freiberga dzīves. Kā raksta pats autors – kinoteātris kairina ar īpašu smaržu un
atmosfēru, nedaudz garlaicīgu ievadu filmai
un tad ar vairāku stundu sastingumu iemūžināta sižeta priekšā. Pati grāmata gan ir kā
pavisam epizodisks ieskats cilvēka dzīvē – ja
autors ir kinoteātris, tad Kinomāna slimības
vēsture varētu būt neliels īsfilmu festivāls.
Autora literarizētos dzīves fragmentus diezgan vienbalsīgus dara tas, ka vēstītājs gluži
kā kalnā kāpējs parasti savām bailēm pretī
dodas viens: kritiskais veselības stāvoklis vilcienā, ceļojums uz magnētiskās rezonanses
cauruli, sastapšanās ar cilvēkiem Gaiļezera
gaiteņos, bērnības atmiņas dzimtajā Madonā, bezmiega naktis utt. Un tikai kādu eksotiskāku ceļojumu aprakstos (tie ir saistīti
ar cīņu pret vēzi) beidzot var nojaust, ka līdzās galvenajam varonim nav vis tikai slimība, bet gan kāds tuvinieks – daudzskaitlī izteiktā došanās pretī dabai iepriecina ne tikai lasītāju, kas jau būs nobažījies par vēstītāja vientulību, bet arī ir svarīgi brīži pašam
autoram. Tā nav gluži lineāra vēža slimības
vēsture, šis „filmu festivāls” veido savu ritmu, kurā izvēlētie akcenti jeb epizodes liek
cienīt Viktoru Freibergu arī kā mākslinieku,
savas problēmas apraksta kuratoru, kurš
pratis izvēlēties tekstus savai grāmatai (domājams, ar redaktoru palīdzību).
Kāda īpaši būtiska Viktora Freiberga teksta
iezīme – autors, būdams kinomāns, patie-

šām arī kaislīgi stāsta par filmu sižetiem, kas
viņu ir spēcīgi ietekmējuši bērnībā un jaunībā. Nevarētu teikt, ka šīs autora izvēlētās
filmas lasītājs patiešām arī „noskatās”, drīzāk tā ir tikai tāda viegla kino ekfrāze, kuras mērķis ir izcelt autoram noderīgo māk
slas notikumu un it kā ieviest to savas dzīves kontekstā. Ne velti Viktors Freibergs
raksta arī nedaudz par sapņiem – gadās,
ka kino loģika tiek salīdzināta ar sapņa loģiku, jo abu pamatā ir metamorfoze (personības metamorfoze, slimības metamorfoze utt.). Vai grāmata rada sapnim līdzīgu
sajūtu? Jā. Vai galvenais varonis un lasītājs
līdz ar to stāsta gaitā sagaida pilnīgu metamorfozi kā spilgtā sapnī? Ne gluži, šīs lasītāja gaidas varētu tikt pieviltas, un vēstījumam, iespējams, bija jāturpinās. Sapnis un
kino pakacina, patīkami iepazīstina ar sevi,
rada kultūrvēsturisku un metafizisku dziļumu, bet grūti to nosaukt par literāru piepildījumu. Varbūt tā ir paradoksālā sajūta, ka
autora ir par maz, lai gan grāmatā ir tikai un
vienīgi autors. Kā šajā vēstījumā skatīties uz
kādu citu grāmatas varoni – vēža diagnozi?
Līdzās kino kā kustību svinošajai jaunajai sastinguma mākslai, kas tomēr paredz daļēju
aprimtību ekrāna priekšā, līdzās sapņiem kā
sirreāliem kino sižetiem, galvenā varoņa slimība kļūst par „temporālo mākslas darbu”
jeb tādu, kas notiek laikā, ko nevaram uztvert pilnībā, jo tā ir sava veida performance,
kas notiek autora-kinozāles aizkulisēs, kamēr tiek skatīta kārtējā dzīves filma. Atliek
vien cerēt, ka autors, būdams savas grāmatas kurators, nu valda arī pār savu diagnozi.
Jāatceras, ka grāmata Kinomāna slimības
vēsture ir dzīva cilvēka dienasgrāmatas fragmenti, kas, ņemot vērā Viktora Freiberga
personības pieticību, nepretendē uz māk
slas darba statusu, pat ja tas ir literatūras
nozarē. Kā lasīt šo un citas līdzīgas „slimības vēstures”, ja to titulos vien ir iekodēta
sakne „māns”, kas paredz ne tik daudz reālistiskumu, cik zināmu literarizētību? Kamēr
nebūsim droši par literatūras un īstenības
attiecībām (un Viktora Freiberga grāmata ir
tikai viens no šīs problēmas piemēriem), atliek ļauties tekstam, meklējot tam vietu savas ikdienas kontekstā.

Jūlija Dibovska
Jūlija Dibovska (1987) ir literatūras kritiķe,
izdevniecības „Latvijas Mediji” redaktore, projektu
vadītāja.
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Anita Liepiņa

ALBĒRS KAMĪ
(ALBERT CAMUS)
1913.07.XI - 1960.04.I
Man pieder viss, kas ar mani ir noticis. Tā
rakstīja Māris Čaklais. To var attiecināt uz visiem cilvēkiem, īpaši uz tiem, kas turpina ar
sevi dalīties rakstos, un no vārda mākslas izrietošās darbībās, teātrī, filmā. Tāds bija Albērs Kamī. 2020. gada 4. janvārī aprit 60
gadi no rakstnieka nāves auto avārijā Francijā. Notikumi drāžas arvien straujāk, bet der
atcerēties cilvēkus, kas ir veidojuši mūsu pasauli. Kamī pats bija ražīgs rakstnieks, analīzes un komentāri par viņa darbu ir liku likām,
tāpēc katram nākamajam rakstītājam jāizvēlas savi uzsvara punkti.

pret savu sievu, ir uzmanīgs pret grūtu sievieti. Pa divi neuzbrūk vienam pretiniekam,
jo tas nav ‘godīgi’. Kas šos vienkāršos noteikumus neievēro, tas nav vīrs, un lieta ir izbeigta." (2)
Kādu laiku Kamī ir strādājis tiesā, pierakstot
prāvas gaitu, tāpēc labi pārzināja procedūru, kā viņš to apraksta Svešiniekā (3). Priekšvārdā vienam no grāmatas izdevumiem viņš
raksta: „Mūsu sabiedrībā cilvēks, kas neraud savas mātes bērēs, riskē tikt notiesāts
uz nāvi... Es tikai gribēju teikt, ka grāmatas
galveno varoni notiesā tāpēc, ka viņš nespēlē spēli... viņš atsakās melot.” Atkārtojas arī
mātes stāstītais par tēva reakciju pēc nāves
soda redzēšanas.

Kamī dzimis uz laukiem, Annabas apkārt
nē Alžīrijā, kur tēvs Luciens strādāja. 1914.
gadā tēvu iesauc karā, un tai pašā gadā viņš
mirst no ievainojuma. Māte, atraitne, ar Albēru un viņa vecāko brāli, aiziet dzīvot pie
savas mātes vienā no Alžīras nabadzīgajiem
rajoniem. Vecāmāte ir noteicēja, ļoti barga,
kurpretim māte, Katrīna, klusa. Gandrīz bez
vārdiem viņa kļūst par dēla iedvesmotāju, viņas tēls saplūst kopā ar jūru par sievišķības
simbolu. Tēvu viņš neatceras, bet māte stāstījusi, ka tēvs aizgājis noskatīties nāves soda
izpildīšanu kādam slepkavam, pārnācis mājās, vēmis visu priekšpusdienu. Šī tēma viņa
darbos atgriežas atkārtoti. Viņa darbos atsauces vijas gan uz priekšu gan atpakaļ.

Uz kādas lapiņas Kamī ir atzīmējis sev nozīmīgus vārdus: „Pasaule, sāpes, zeme, māte,
cilvēki, tuksnesis, godaprāts, nelaime, vasara, jūra.” Jēdziens absurds ir visvairāk saistīts
ar šo rakstnieku, ko viņš pats skaidro šādi:
„Absurds rodas, kad cilvēka sauciens atsitas pret prātam neaptveramo pasaules klusumu.” Klusuma beigās, kā visiem zināms,
ir nāve. Absurdo cilvēku Kamī definē: „Tas,
kas neko nenoliedzot, neko nedara mūžības
labā.” Abstraktus jēdzienus par dzīvības un
nāves mijiedarbību var labāk sajust: „Kā lai
izskaidro, ka nāves attēls nekad nav atdalīts
no dzīves?... es neredzu, kas pie nāves var
būt svēts, turpretī es sajūtu starpību, kas var
būt starp bailēm un respektu. Šeit viss elpo
bailēs no nāves, zemē, kur viss aicina dzīvot.
Tomēr, tieši pie šiem kapsētas mūriem Belkūras jaunieši norunā satikšanos, un meitenes
ļaujas skūpstiem un glāstiem."(3) Līdzīgi senajiem latviešiem Kamī un viņa ļaudis nesaprot jēdzienu grēks.

Par sevi lai stāsta pats Kamī: „Es sajutu sevī
bezgalīgus spēkus. Vajadzēja tikai atrast, kur
tos pielietot. Nabadzība nebija šķērslis. Āfrikā jūra un saule naudu nemaksā. Šķēršļus
lika aizspriedumi un stulbums... Nekad neesmu bijis skaudīgs. Par to pateicība manējiem,
kam tiešām viss trūka, kam nekas nebija, bet
viņi neko neskauda. Ar savu klusēšanu, atturību, ar savu dabīgo mierīgo lepnumu, šī ģimene, kas pat neprata lasīt, man iedeva visaugstāko morāli, kas vēl vienmēr ir spēkā. (1)
Ļaudīm ir savi principi: „Ir sava izteikta morāle. Cilvēkam nekad ‘nepietrūkst’ goddevības savai mātei, uz ielas tas uztur respektu

Seno grieķu mīti ir ieausti Rietumeiropas kultūrā. Kamī absurdo cilvēku ilustrē Sizifa mīts:
„Dievi bija Sizifu nosodījuši bezgalīgi velt akmeni līdz kalna augšai, no kurienes akmens
pats ar savu svaru atkal nokrīt lejā. Viņi bija,
diezgan saprātīgi, domājuši, ka nav briesmīgāks sods, kā bezjēdzīgs, bezcerīgs darbs."
(4) Plutons atļāva Sizifam no veļu valsts atgriezties uz zemes, jo viņš nebija ar cieņu apglabāts. „Bet, kad viņš no jauna bija ieraudzījis pasauli, sajutis ūdens un saules garšu,
siltus akmeņus un jūru, viņš vairs negribēja
atgriezties veļu valsts krēslā... Viņu ar varu
atveda atpakaļ veļu valstī, kur viņa akmens
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jau gaidīja... Sizifs ir absurdais varonis... Dievu nicināšana, nāves nīšana, un kaislīga dzīves mīlēšana viņam maksāja šo mocību... Ja
šis mīts ir traģisks, tas ir tāpēc, ka varonim
ir apziņa... Sizifu vajag iedomāties laimīgu”.
Tāpat absurdais cilvēks izvēlas dzīvot un pūlēties un arī viņu vajag iedomāties laimīgu.
Latviešu lasītājiem vislabāk pazīstams ir romāns Mēris (La Peste 1947) Zentas Mauriņas tulkojumā. Pēc II Pasaules kara beigām,
to izprata kā ļaunuma simbolu. Savās Piezīmēs autors ir rakstījis: „Izcēlās karš. Izcēlās mēris."(5) Posts nāk, cilvēki to pārcieš, un
pēc tam dzīve atkal nomierinās, un pat postā Kamī uzsver cilvēku dziņu dzīvot, būt laimīgiem.
Pēc II Pasaules kara beigām, Kamī vērtējumā, tomēr dzīve neizveidojās kā viņš bija ie-

cerējis. Ar stāstījumu Kritiens (La Chute) (6)
rakstnieks kļuva negatīvs. Šim darbam autors būtu gribējis dot vārdu Mūsdienu varonis. Kādā Amsterdamas bārā varonis, izbijis
Parīzes advokāts vārdā Žans-Batists Klamens
(Jean-Baptiste Clamence / Jānis Kristītājs Apžēlotājs) runā ar cilvēku, kura klātbūtni var
noprast tikai no stāstījuma. Pretēji Sizifam,
viņš neiet pakaļ akmenim, bet stāstījumā krīt
arvien zemāk. Savās piezīmēs autors raksta:
„Vai runātājs šai darbā tiesā pats sevi vai savu
laiku? Viņam ir moderna sirds, tas ir, viņš nepanes, ka viņu tiesā. Viņš pasteidzas tiesāt
pats sevi, tā lai labāk varētu tiesāt citus.” Runātājs saka, ka ir grēku nožēlotājs tiesnesis.
Piemērs no Kritiena: „Mirt, ja vajag, lūst ne
liekties. Bet es liecos, jo vēl turpināju pats
sevi mīlēt. Pēc visa tā, ko esmu jums stāstījis, pēc jūsu domām, kas ar mani notika? Es

David Levine (ASV, 1926-2009). Albert Camus. Tinte uz papīra. 1965
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apriebos pats sev? Ne prātā, man tieši apriebās tie citi." (6) Stāstījums iet aplī, klausītājs ir advokāts no Parīzes, un stāstītājs, atceroties notikumu ar jaunu sievieti, kas no
tilta ielēca upē, un kuru viņš neglāba, pāriet
uz nākotni, runādams sava klausītāja vietā:
„Meitiņ, lec atkal ūdenī, lai man būtu otra
izdevība mūs abus izglābt! Otra izdevība,
ko? Kāda bezkaunība! Iedomājieties, mans
kungs, ka mūs turētu pie vārda? Vajadzētu rīkoties. Brrr! Ūdens ir auksts! Bet neuztrauksimies! Tagad jau ir par vēlu, vienmēr
būs par vēlu. Laimīgā kārtā.” Šeit der atcerēties, ka Kritiena varonis par visu ir negatīvs.
Citā vietā autors skaidro: „Ir liela drosme pašam sevi pieņemt ar savām pretrunām.”
Tā kā pa jokam Kamī paklanās saviem priekštečiem Francijas un pasaules domas veidošanā. Viņš raksta: „Es saceļos, tāpēc es esmu.”
Dekarts 17. gadsimtā: „Es domāju, tāpēc es
esmu.” Mājiens Voltēram 18. gadsimtā. „Brīvība ir iespēja aizstāvēt to, ko es nedomāju, iekārtā un pasaulē, ko es atzīstu par labu.
Tas ir piekāpties pretiniekam.”
Kādā intervijā televīzijā 1959. gadā Kamī
skaidro: „Kāpēc es spēlēju teātri?... vienkārši tāpēc, ka skatuve ir vieta, kur es esmu laimīgs.” Teātra gaitas viņš sāka jaunībā Alžīrā, Darba teātrī (Théâtre du Travail) vispirms
kā aktieris, vēlāk kā rakstnieks, režisors: „Es
ticu kopskatam, ko iecerējis, iedvesmojis vadījis tas pats gars, rakstījis un uzvedis tas
pats cilvēks, kas dod vienotu gaisotni, stilu
un ritmu, kas ir izrādei nepieciešamais trumpis.” Nolēmis turpmāk nodoties teātrim, viņš
1959. gadā bija nokārtojis ar kultūras ministru Andrē Malro (André Malraux), ka pārņems Rekamjē (Récamier) teātri Parīzē.
Starp intelektuāļiem viņš vienmēr sajuties kā
trimdā, tikšanās dažkārt bija vētrainas, kā to
apraksta Simone de Beauvoir: „Ap 11:00 vakarā ieradās Kamī, sliktā garastāvoklī... viņš
uzbruka Merleau-Ponty par viņa rakstu... sakarā ar Maskavā notiekošo prāvu attaisnošanu, un bija sašutis, kā var salīdzināt pretošanos ar nodevību... Kamī, ļoti satraucies, aizcirta durvis, Sartrs un Bosts viņam skrēja pakaļ uz ielas, bet viņš nenāca atpakaļ.”
Kopš bērnības Kamī domājis par tēvu un
valsts varu, kas nogalina cilvēkus. Viņš ir iesaistījies glābšanas mēģinājumos uz nāvi notiesātiem Franko laikā Spānijā, viņa domu
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biedri bijuši Bretons, Sartrs, Simone de Beauvoir, Malro. 1957. gadā iznāca grāmata Pārdomas par nāves sodu (Réflexions sur
la peine capitale), kas sastāvēja no divām
esejām, Artura Koestlera, Vācijā Pārdomas
par pakāršanu, un Kamī Pārdomas par giljotīnu. Viņš rakstīja: „Rītdienas Eiropā... nāves soda atcelšanai vajadzētu būt pirmajam
pantam Eiropas likumdošanā. Mēs visi to ceram.” Francijā nāves sodu atcēla 1981. gadā.
Diemžēl Kamī to nepieredzēja. Tagad tas ir
atcelts visā Eiropā un Kanādā.
1957. gadā Albērs Kamī saņēma Nobela prēmiju: „...par savu nopietno literāro darbu,
kas izgaismo problēmas, kas paceļas mūsdienu cilvēka apziņā.”
Pēc Kamī nāves par viņu attiecībām Sartrs
raksta šādi: „Es un viņš, mēs strīdējāmies,
viens strīds, tas nav nekas. Vai tāpēc lai vairs
neredzētos? Ir tikai jādzīvo kopā šai mazajā,
šaurajā pasaulē, kas mums ir dota, nezaudējot otru no redzesloka. Mani nekas nekavēja
par viņu domāt, sajust viņa skatienu grāmatas lappusē, avīzē, ko viņš lasīja, un teikt pie
sevis: „Ko viņš par to saka? Ko viņš par to
saka ŠAI BRĪDĪ?”

Autores piezīme: Kamī darbi daudzkārt pārspiesti, tāpēc
minu tikai grāmatas nosaukumu oriģinālā un tulkoju to
latviešu valodā. Rakstā visi tulkojumi no franču valodas
ir mani.

Vēres
(1) Labā un kreisā puse (L’Envers et l’endroit). 1937
(2) Kāzas Vasara Alžīrā (Noces L’Eté à Alger). 1939
(3) Svešinieks (L’Etranger). 1942
(4) Sizifa mīts (Le Mythe de Sisyphe). 1942
(5) Piezīmes (Carnets) 1935-1959
(6) Kritiens (La Chute). 1956

Anita Liepiņa ir Jaunās Gaitas redakcijas locekle.

IN MEMORIAM
Dzejnieks Leons Briedis (1949-2020)
DZĪVES RĪTS
1969. gada 19. janvārī Vāclava laukumā Prāgā čehu students Jans Palahs pašsadedzinājās, protestējot pret padomju tanku politiku
Čehoslovākijā. Tā paša gada 11. februārī latviešu dzejnieks Leons Briedis, būdams aiz tā
paša dzelzs priekškara, uzrakstīja dzejoli „Es
tevi mīlu, dzīve!”:
Starp lepnumu, laimi
un brīvas izvēles gribu.
Starp neziņu, nāvi un nemirstību.
Ar pēdējo dvašu,
ar pēdējo dvašu
vēl vienmēr to pašu,
vēl vienmēr to pašu:
– Kā es tevi mīlu, dzīve!

Par šo dzejoli Leonu izslēdz no Latvijas Universitātes 25. martā – ļoti simboliskā datumā, kad pēc kara tūkstošiem nevainīgu latviešu tika deportēti uz Sibīrijas nāves nometnēm (1949). Bet Leons nepadevās, sava
drauga Ulža Bērziņa mudināts ķērās pie arābu valodas studijām, dzejoja kā apsēsts, izslimoja diloni, no Kišiņevas uz Latviju atveda sava mūža mīlestību – rumāņu dzejnieci
Mariju Makoveju.

No rīta pirms maizes darba uzrakstījis četrus dzejoļus, tos pārlasījis Leons divus saplēš un iemet papīrkurvī. Pārnācis no darba,
atrod tos uz galda, kopā saliktus, ar sievas
Marijas zīmīti klāt – „muļķis”.
Dzejnieks jau ir tāds dzīves muļķis, pārlieku
to mīlēdams, pārlieku valodā cildinādams.
Leons arī tā dara – savā krājumā Liepas
koks, zalkša asins iemūžinādams tēva māsu
Karlīnu – „Viņa neprata lasīt, ne rakstīt, bet
labāk par visiem prata izlasīt bērnu acīs,
kad gribas ēst.”
Septiņdesmito gadu beigās Leons Briedis
saraksta savu slavenāko dzejoli „Dāvāja Māriņa meitenei mūžiņu”, ko sakomponē Raimonds Pauls.
Kad mūžībā aiziet viņa dzīves draugs – sieva Marija, viņš turpina dzīvot un pārvar sevi
valodā, uzrakstīdams romānu Vilcene un
atraitnis.
Viņš rakstīja virtuvē, līdztekus vārot viņu iemīļoto gulašzupu. Kad bija noguris, skaloja
veļu un izgrieza ar rokām, asaru sāļais šķidrums pilēja vannītē.
„Nebija nekas jāizdomā pašam, tas nāk no
manas dzīves”.

Nora Ikstena
Foto: Rojs Maizītis
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Juris Kronbergs

NEBŪTĪBAS PRIEKŠPILSĒTA
			Leona Brieža piemiņai
„Atbrauc! Gribētos tevi vēlreiz satikt
pirms nāves. Brauc ar mikriņu 6066!” tā tu teici
„Nē!” es teicu, „braukšu ar vilcienu
caur sen, sen apciemotām vai nekad neredzētām
vietām. Ļaudis iekāps, izkāps, bet es palikšu
sēžam, skatīšos pa logu, tur mētāsies manu vēl
neuzrakstīto dzejoļu fragmenti”
Nonācis galapunktā, gāju gar hipermārketu
pa Artilērijas ielu, pagriezos pa kreisi uz
Raiņa ielu, tad pa labi uz Skolas ielu, gāju
tālāk gar kapsētu līdz bezgalīgi garai mājai
numur viens, dzīvoklis viens
Mežs vienā pusē, jūra otrā
kā jau pienākas Nebūtības priekšpilsētā
„Te ir ļoti laba infrastruktūra,” tu teici
„Akropole, Kolizejs
H&F (Hades&Forums), un zemnieki
te saved savas nekad nepārdotās
ieceres un sapņus, arī kartupeļus un
kāpostus. Viņi mani pazīst jau
daudzus gadsimtus”
Tā bija normāla, sirsnīga tikšanās
runājām par augiem, audzējiem, zālēm, zāļu devām
par bijušām un topošām grāmatām
par zaudētiem, tepat pazudušiem draugiem
protams, par tiem orgāniem, par kuriem
kad tie vēl bija savā vietā mūsu ķermeņos
vispār ne domājām, ne runājām
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Es tev atvedu banānus, mandarīnus
avokado un Gilgamešu latviešu valodā
Tu mani cienāji ar zupu, un es ierakstīju
Tavā viesu grāmatiņā: „Tā bija laba
tā zupa, kuru strēbām. Turpināsim”
Gāju atpakaļ uz staciju
Lija lietus, atvēru līdzpaņemto
lietussargu. Tas aptumšoja debesis
vēl vairāk par smagajiem mākoņiem
Stacijā piegāju pie kases nopirkt biļeti
„Parasti mēs nepārdodam atpakaļceļa
biļeti. Nupat mūsu stacijas nosaukums
tika nomainīts
Lūdzu, tagad eiro četrdesmit trīs”
Brīnījos, izgāju uz perona
Mēģināju salasīt jauno stacijas
nosaukumu, bet lietū un pēcpusdienas
krēslā nekādi nespēju
redzēju tikai spilgti sarkanu izkārtni
uz kuras baltiem burtiem rakstīts: „TOP”
(21.11.2019)
*
Šodien, 2020. gada 1. februārī, viss ir citādi
Tu esi tikpat dzīvs kā vienmēr, bet tikai manās atmiņās
Šodien Tu esi logos manos logos
vienīgajā vietā, kur mēs
atkal tiksimies, un vienmēr
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KF balva). Benitas raksti publicēti Karogā,
LaRAs Lapā, Varavīksnē un citur.
Benitai padevās momentuzņēmumi. Koku
valodu viņa saklausa kā dzīves mierinājumu,
arī vārdos, krāsās, līnijās, smaržu aprakstos,
plaukstošu ēnu rakstu zīmēs uz akmeņiem.
Viņa alkst un atrod skaistumu abu dārzu dabas norišu plūsmā, ļaujot tiem atmiņās saplūst par vienu. Viņas dzīves mūža biedrs
grafiķis Ēris (Ervīns Antons, 1921-2001) bija
spilgtas improvizācijas bagāts mākslinieks,
kuru vienreizēji portretējusi Benita Orindas
piezīmēs. (Jaunā Gaita nr. 229, jūnijs 2002).1

Foto: I. Bulmane.

Benita Veisberga pie Ēra gleznas (1994.XI)

Rakstniece Benita Veisberga
(1928.4.X Jelgavā - 2019.16.XI
Kleitonā (Clayton, California).
Dzimusi skolotāju ģimenē, tēvs Hercoga Pētera ģimnāzijas Jelgavā pēdējais direktors.
Piedzīvojusi pamatskolas dienas Jelgavā un
vasaras Zemgales laukos, pēc tam savas bērnības dienu Jelgavas nežēlīgo nodedzināšanu. Bēgļu gaitas ved uz Eslingenu, tur pabeigta ģimnāzija. Izceļojusi uz ASV, Minesotas universitātē studē mākslas vēsturi un literatūru. Sanfrancisko viņa sāk publicēt apceres par mākslu Ceļa zīmēs un Jaunā Gaitā.
Benitas četras prozas grāmatas: Es, tavs maigais jērs (1968, piešķir Jāņa Jaunsudrabiņa
balvu), Orindas piezīmes (1977) un turpmākās dienasgrāmatas – ar iekšēju monologu
un izteiktām dzejprozas iezīmēm. Seko Brīnumaini (1995, PBLA KF balva) – turpat vai
vizuāli sniegts „kaut kas no pagājības” ar
Tirgus laukumu, zirgiem, kam kaklos auzu
tarbas, rati, pircēji, graudi, salmi un pelēkās
ratu segas… Trimdas grāmata (1995, PBLA
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1980. gados pēc Portlandes (Oregon) un Kalifornijas LaRAs rakstnieku dienām atvērās
vēstuļu plūdi. Vēstules/apsveikumi nebija
kancelejiska rakstura, tie bija vienmēr pašu
zīmēti, kolāžēti – (veikalā pirktie bija radošajiem zem goda), ar sveču vai vīna traipiem,
bet īsti. No tiem laikiem saglabāts žūksnis
Benitas un Ēra rakstītā.
Kādā atmiņu pierakstā Benita atceras senos
Jelgavas Baložu kapus un kā viņa bērnībā
ar tēvu veduši zilo atraitnīšu stādus vectēva piemiņai.
Ēra un Benitas dēls Āris šovasar tur aizvedīs
abu vecāku urnas.
…no zemes ieaudzis, no aizgājušu mūžu grūtuma, slavas dziesmām un asarām mūros ieaudies spēks manam spēkam pretī nāk.2

Maija Meirāne

Gleznotāja Daina Dagnija
(1937.15.III - 2019.04.XII)
Daina Dagnija ir leģendāra un nozīmīga personība gan Latvijas, gan pasaules vizuālās
mākslas kontekstā. Viņa dzimusi neatkarīgajā Latvijā pirms kara, bet septiņu gadu vecumā kopā ar ģimeni devusies bēgļu gaitās,
uzaugusi Detroitā, ASV. Radošā mūža lielāko daļu Daina Dagnija pavadīja Ņujorkā, kur
studēja glezniecību, Ņujorkas un Ņūdžersijas štatā. Dagnija vienmēr ir bijusi neatkarīga māksliniece. Viņa akli nesekoja laika modēm un virzieniem. Māksliniece vienmēr ir
gleznojusi kā un ko viņa pati juta par nepie-

ciešamu. Balstītu uz savu pieredzi abstraktajā ekspresionismā, 60tajos un 70tajos viņa
attīstīja sev ļoti raksturīgo figurālās glezniecības stilu ar spēcīgām, noteiktām formām
un košām krāsām. Tie ir darbi par sabiedrību, viņas pašas pieredzi kā imigranti, kā sievieti un vientuļo divu dēlu māti. Daina Dagnija arī gleznoja politiskas tēmas, piemēram,
darbi Diktators un Moceklis (1982), uzgleznojot gleznu ar baltu govi, kas apsargā gulošu sievieti, rodas 12 simbolisku gleznu cikls
Sieviete un govs (1982-85). 2001. gadā Dagnija pārcēlās uz Latviju, kur viņa iedziļinājās
sevī, dabā un pašā radīšanas procesā.

Linda Treija

Daina Dagnija. Sieviete un govs #1. Eļļa uz audekla.184×179cm. 1982
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DAŽOS VĀRDOS
* * *
(V.G.)
Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā, kas jau
17. reizi tika pasniegta dzejnieka 86. dzimšanas dienā 13. novembrī, saņēma Arvis Viguls par krājumu Grāmata.
LATVIEŠI CITVALODĀS
Imanta Ziedoņa 39 spilgtākās epifānijas izdotas angļu valodā krājumā Epiphanie. Epifānijas uz angļu valodu tulkojuši Bitite Vinklers un Ivars Šteinbergs, savukārt ievadvārdus rakstījusi režisore un rakstniece Baņuta
Rubess.
Jura Kronberga, kas dzimis Zviedrijā, dzejoļi
Māras Rozītes, kas uzaugusi Austrālijā, tulkojumā izdoti latviski un angliski vienā krājumā Dzejoļu izlase / Selected Poems.
Divi Arno Jundzes darbi izdoti ārzemēs –
romāns Sarkanais dzīvsudrabs, kas latviešu
valodā iznāca sērijā „Mēs. Latvieši. XX gadsimts” ar nosaukumu Raudonasis gyvsidabris izdots Lietuvā (tulk. Jurgis Banevičius),
savukārt romāns Putekļi smilšu pulkstenī ir
kļuvis par pirmo latviešu autora grāmatu,
kas izdota Meksikā, nosaukums Polvo en el
reloj de arena (tulk. Agnija Anča).

Jānis Tomašs sevi pieteica kā spēcīgu dzejnieku jau ar pirmo krājumu 2016. gadā Melnie darba cimdi, izpelnoties Latvijas Literatūras Gada balvu, LTV un Radio balvu, Dzintara
Soduma balvu. Tagad viņš lasītāju vērtējumam nodod krājumu Smagatlētika.
Arī Inga Pizāne debitēja dzejā 2016. gadā
ar krājumu Tu neesi sniegs, regulāri piedalās
dažādos dzejas festivālos Lielbritānijā, ASV,
Somijā un citur un tagad sniedz lasītājiem
savu otru krājumu Siena, ko nosiltināt.
Raimonds Ķirķis studē kultūras teoriju, ir
dzejnieks, atdzejotājs un literatūrkritiķis un
tagad nācis klajā ar savu pirmo dzejoļu krājumu Kartes.
Aktrise Dita Lūriņa savā „dzejas teātra” grāmatā Ar vieglu skrāpējumu ādā mēģina fiksēt mirkli, lai izbaudītu to ilgāk.
Dzejnieks Juris Kronbergs kopā ar mākslinieci Aneti Meleci bērniem piedāvā asprātīgu vērošanas un pētniecības spēli Laika bikses, ar dzejoļu, aforismu un joku palīdzību
apskatot laiku kā būtni, kam piemīt visdažādākās īpašības.

Lietuvas kultūras avīzē Šiaures Atenai ir
publicēta Liepājas literātu – Janas Egles,
Guntas Šnipkes un Sandras Vensko – dzeja.
Tekstus sakārtojis, lietuviešu valodā atdzejojis un anotāciju par katras dzejnieces daiļradi uzrakstījis dzejnieks un tulkotājs Edmunds
Untulis.
DZEJA
Toms Treibergs par savu trešo dzejoļu krājumu Biezoknis saka: „Biezokni kā noteiktu
realitātes izpratni piefiksēju jau krietni agrāk,
nekā spēju to noformulēt. Meklēt, būt nemierā pēc miera, atstāt pagātni tai piederošajā vietā, kaut arī tā biedējoši bieži uzrāda
sevi visā skaistumā un, vienlaikus, neglītumā.
Tāds ir ceļš pa šo biezokni, un es būšu patiesi
priecīgs par katru, kurš ar šī krājuma starpniecību tajā vēlēsies doties kopā ar mani.”
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PROZA
Ingas Gailes romānu Skaistās var uztvert kā
savdabīgu romāna Stikli turpinājumu. Pati
rakstniece par romānu saka: „Mēģināju uzrakstīt romānu par cilvēkiem, kuri spēja saglabāt cilvēcību situācijās un apstākļos, kad
tai nebija vietas. To darot, mani vadīja cerība,
ka turpmāk mēs varētu vienkārši dzīvot.”

Augusta Saulieša 150. jubilejai par godu
cesvainieši izdevuši prozas darbu izlasi Kungs
pats savā mājā (sakārtojusi Dace Zvirgzdiņa), kurā ietverti septiņi 1913.-1930. gadā
sarakstīti, pēc Otrā pasaules kara Latvijā
nepublicēti, tāpēc lasītājam mazāk zināmi
stāsti.
Par dzīvi Hruščova laika Latvijā un divu sieviešu – mātes un meitas – likteņiem vēsta
jaunais Daces Rukšānes romāns Krieva āda.
Svetlanas Ambergas debijas romāns Versija: Tēvi ir Latvijā pirmais kibertrilleris, kurā
kāds policists, kas apsūdzēts par dienesta ziņojumu viltošanu, pēc soda izciešanas dodas
pa pagātnes pēdām, lai noskaidrotu, kurš
vainojams pie viņa nepatiesās apsūdzības.
Kino producente Lelde Kovaļova debijas
romānā Bezvēsts pazudušās sasaista Sanktpēterburgu ar nomaļu Latvijas mazpilsētu,
sekojot kriminālpolicijas izmeklētāja gaitām
savas mistiski pazudušās sievas atrašanas
ceļā.
Gunita Krilova debijas romāns Driftā tikai
lēdijas turpina savā TVNET blogā aizsākto
tēmu par trīsdesmitgadnieču problēmām.
Egīla Ventera jaunākajā darbā – stāstu krājumā Štābs debesīs iekļautie stāsti radīti paradokumentālās prozas žanrā, necenšoties
notikumus attēlot burtiskā veidā, jo atmiņas
nereti ir daudz interesantākas par realitāti.
Jaunajā romānā Aizliegtais pianīns Māris
Bērziņš ieskatās Saeimas aizkulišu spēlēs,
policijas un citu iestāžu birokrātijas gaiteņos.
Dace Judina romānā Dēls, kas ir romāna
Ēnas spogulī turpinājums, cenšas izsekot, kā
vecāku dzīves līkloči, pieņemtie lēmumi un
noklusētā patiesība ietekmē viņu bērnu likteņus.
Ilzes Freimanes romāni, tajā skaitā jaunākais Kafija diviem, risina dažāda vecuma
sievietēm kopīgas un tāpēc labi saprotamas
problēmas.
Krievu caru izlolota, neatkarīgās Latvijas apgādāta un padomju laikos slēgta, Liepājas
Karosta kļuvusi par noslēpumu glabātuvi vairākiem gadsimtiem, un daudzus no tiem atklāj jaunās grāmatas Noslēpumainā Karosta
autori Andžils Remess un Juris Raķis.

Pēteris Korsaks

Fotovēsturnieks Pēteris Korsaks grāmatā
Latviešu fotogrāfi – kara liecinieki sakopojis
datus par 16 latviešu fotogrāfiem, kas tika
iesaukti Pirmā un Otrā pasaules karā. Tie
ir Ernests Zaļkalns, Gustavs Žakerts, brāļi
Mārtiņš, Tenis un Gustavs Lustes, Tālivaldis
Lindbergs, Eduards Kraucs, Gothards Grīnvalds, Jūlijs Karlovskis, Leopolds Sīpoliņš, Jānis Tālavs, Nikolajs Uldriķis, Teodors Bidegs,
Stepans Burkevics, Jānis/Džons Doreds, Juris
Zīverts. „Gandrīz visi grāmatā pieminētie autori bija profesionāli fotogrāfi ar lielu darba
pieredzi, tāpēc viņu paveiktais – kara laika
fotodokumentācija, ir jānovērtē kā unikāla
liecība. Ņemot vērā kara apstākļus, vērtība ir
jau fakts, ka tādi fotoattēli vispār saglabājušies,” norāda autors.
Pazudušā kaŗavīra atmiņas ir grāmata ne
tikai par viena kaŗavīra piedzīvoto Otrā pasaules kaŗā, bet stāsts par nozīmīgu posmu
Latvijas vēsturē, kad daudzi latvieši par savu
zemi cīnījās vācu pusē. Tās autors skrundenieks Jānis Blūms atmiņas sācis rakstīt vēl
padomju gados, lai tās saglabātu dzimtas
arhīvā. Tomēr vairāku cilvēku rosināts un ar
viņu atbalstu atmiņas nu nodevis ikviena interesenta rokās.
Vēsturnieki Ēriks Jēkabsons un Reinis
Ratnieks sarakstījuši grāmatu Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis
(1909-1945), vēstot par Austrālijas latvieša
Eigita Dāvja Timermaņa tēva dzīves gaitām
no iestāšanās Kara skolā līdz pat Otram pasaules karam un darbībai pēckara nacionālo partizānu kustībā, kur arī noslēdzās viņa
mūžs.
Otrais latviešu uzvārdu grāmatas Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos sējums aptver
Kurzemi, Zemgali un Sēliju jeb vēsturisko
Kurzemes hercogisti, iekļaujot ziņas vismaz
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par 692,000 iedzīvotāju. Sējumā ir grandrīz
9500 uzvārdu šķirkļu (un apmēram 20,000
uzvārdu pieraksta variantu). Daudzi pēc
uzvārda varēs atrast iespējamo vēsturisko
dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda cilmes
skaidrojumu vai tā reģistrējuma laiku vēsturiskajos avotos. Izdevuma autori Ilmārs
Mežs, Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe,
Otīlija Kovaļevska.
TULKOJUMI
BBC žurnālista, dokumentālo filmu un grāmatu autora Vinsenta Hanta (Vincent
Hunt) grāmata Up Against the Wall Ligitas
Paegles tulkojumā iznākusi latviešu valodā
– VDK un Latvija. Autors sakopojis liecības –
cilvēku stāstus, atmiņas, pieredzi, pārdzīvojumus – par plašu čekas vēstures laika posmu – sākot no tās dibināšanas 1917. gadā
līdz 2018. gada decembrim.
Latviski izdots jau trešais iemīļotās somu
dzejnieces Heli Lāksonenas (Heli Laaksonen) dzejoļu krājums Soul.Burkans.Udens,
ko Guntars Godiņš tulkojis lībiskā izloksnē,
lai pietuvinātu to somu valodas dienvidrietumu dialektam, kurā raksta dzejniece.
Zviedru rakstnieka, diplomāta un žurnālista
Jāna Stoklasa (Jan Stocklassa) grāmatā
Vīrs, kurš spēlējās ar uguni (tulk. Inga Grezmane) sakopoti unikāli pētījumi par Zviedrijas premjerministra Ūlofa Palmes (Olof
Palme) slepkavību 1986. gada 28. februārī.
Arno Jundze grāmatu raksturo – „dokumentāls darbs, kas lasās kā romāns”.
Adrians Kukuvass

* * *
(L.G.)
Aptuveni pirms gada - 2019. gada janvārī – daiļliteratūras cienītājiem tika piedāvāts jauns pakalpojums – 3td e-GRĀMATU
bibliotēka. Sākotnēji tajā bija pieejamas tikai 114 latviešu autoru e-grāmatas, ko lasītājiem piedāvāja apgāds „Zvaigzne ABC”,
„Tieto Latvia” un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC). Sagaidot pirmo dzimšanas dienu, 3td e-GRĀMATU bibliotēkā ir jau
vairāk nekā 300 latviešu un ārzemju autoru
sarakstītās e-grāmatas, ko bez iepriekš pieminētajiem piedāvā apgāds „Mansards” un
izdevniecība „Prometejs”. Šis projekts gada
laikā guvis lielu interesi un piekrišanu, jo
2020. gada janvāra sākumā 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lasītāji kopā ir izlasījuši vairāk
nekā 17 200 e-grāmatu ar kopējo apjomu
vairāk nekā 5 miljoni lappušu.
Komponists Māris Lasmanis izveidojis astoņu savu klavierdarbu un instrumentālu miniatūru pārlikumus flautai un klavierēm, kas
kopā ar citu populāru latviešu skaņražu darbiem tuvāko mēnešu laikā tiks laisti klajā Latvijas mūzikas izdevniecībā „Musica Baltica”.
Krājumā tiks iekļautas šādas M. Lasmaņa
miniatūras: „Plus/mīnus valsītis”, „Elēģija”,
„Ziemas vakars”, „Prieka līdzenums”, „Mīlestība nekad nebeidzas”, „Fandango”, „Ievanpolka” un „Variācijas par musli tēmu”. Nošu
krājuma mērķis ir papildināt jauno mūziķu,
kuri vēl tikai mācās, repertuāru. Tā redaktore
ir flautiste un pedagoģe Dace Bičkovska.
Ar prezentāciju un koncertu Mārupes Mūzikas un mākslas skolā tika nosvinēta dziedātāja, pedagoga un melodisku dziesmu
autora Adriana Kukuvasa nošu krājuma
jaunajiem trompetistiem Lai skan iznākšana.
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Daigas Grantiņas izstāde Ņujorkā

Krājumā ietvertas 25 miniatūras trompetei
ar klavierēm, tai skaitā muzikāli darbi „Beidzot brīvdiena”, „Delfīna rotaļas”, „Saskrāpētās debesis”, „Saules zaķēna spēles” un
citi. Aijas Lindes klavieru pavadījumi.

* * *
(L.T.)
Ņujorkā New Museum no 21. janvāra līdz 17.
maijam ir skatāma latviešu mākslinieces Daigas Grantiņas izstāde „What Eats Around
Itself.” Māksliniece radījusi jaunu skulpturālu instalāciju, kurā silikons savijies ar krāsu,
audumu, lateksu un filcu. Mākslinieces darbi
līdzinās dabas pasaulei, bieži vien atgādinot
savdabīgus terārijus un veģetāciju. Šīs izstādes galvenais varonis ir ķērpis ar savām
adaptīvajām īpašībām, tādām kā – līdzāspastāvēšana un sevis atkārtošana. D. Grantiņa,
kura dzīvo un strādā Parīzē, latviešu publikai
kļuva plašāk pazīstama, pārstāvot Latviju Venēcijas biennālē 2019 ar solo izstādi „Saules
suns”.
THEMUSEUM galerijā Kičenerā (Kitchener,
Canada) laikmetīgās mediju mākslas izstādē
„Trauksme” (Alarm) līdz š.g. 7. septembrim
apskatāma latviešu mākslinieku Rasas Šmites un Raita Šmita instalācija Purva radio.
Mikropasauļu svārstības, kas pagājušajā
gadā bija nominēta Purvīša balvai. Izstādes
pamattēma ir klimata izmaiņas un to ietekme uz sabiedrību. Dalībnieku darbi gan
poētiskā, gan racionālā veidā atklāj mūsu
pagātni, sociālo un kulturālo ietekmi uz da-

bas pārmaiņām, rada hipotēzes par nākotnes scenārijiem, kā arī piedāvā risinājumus
mūsu dzīvei antropogēnajā vidē. Rasas un
Raita Šmitu mākslas darbs vēlas pievērst uzmanību tiem, kas parasti netiek ne sadzirdēti, ne ieraudzīti. Šoreiz tās ir purva baktērijas
no Latvijas purviem, kas mākslas darbā rada
elektriskas svārstības, manipulē attēlu un
skaņu, tiecoties atklāt „zaļās enerģijas” poētiku. Izstādē piedalās mākslinieki no Kanādas, ASV ,Francijas, Krievijas, Jaunzēlandes
un Latvijas.

Rīga ir oficiāli kļuvusi par prestižās SEGD
dizaina organizācijas (Society for Experiential Graphic Designs) pārstāvniecības pilsētu. Tā ir viena no pasaulē vadošajām un
lielākajām t.s. pieredzes grafikas dizaina kopienām. Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm,
kas ir ieguvusi unikālās tiesības pārstāvēt
organizācijas zīmolu, kvalitātes vērtības un
vīziju, organizējot profesionāli izglītojošus
notikumus dizaina jomas pārstāvjiem un
lietotājiem. Par „SEGD Riga Chapter” organizatoriem ir iecelts dizaina birojs H2E, kas
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pērn ieguva konkursa galveno balvu par darbu Alūksnes Bānīša stacija. Šobrīd kopā ir 42
SEGD nodaļas Austrālijā, Jaunzēlandē, Āzijā,
Eiropā, Amerikā un Kanādā, un Rīga ir pirmā pilsēta, kas ir ieguvusi tiesības pārstāvēt
SEGD dizaina kopienu ne tikai Baltijas valstīs,
bet arī visā Ziemeļeiropā.
Latgales vēstniecībā „Gors” Rēzeknē 23.
februārī atklāta izstāde, kas veltīta māksliniekam, teorētiķim, mākslas kritiķim un pedagogam Jurim Soikanam (1920-1995). Izstādes ierosme ir mākslinieka simtā jubileja,
kas šogad apritētu 12. aprīlī. Izstādē apskatāma mākslinieka glezniecība no viņa darbu
sērijas „Maģiskais reālisms”, mākslinieka arhīva materiāli un daiļrades plašais interešu

loks. Juris Soikans 1984. gadā rakstīja: „...
esmu kļuvis par trīs kultūru cilvēku – latviešu,
krievu un vācu. Nedomāju, ka man tas būtu
nācis par sliktu. Gluži otrādi – uzskatu to par
sava veida garīgu bagātinājumu, jo man ir
nevis viens vai divi, bet nu jau trīs kultūras
dālderi!” Svinīgā izstādes atklāšana notiek
īsi pirms latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2019“ ceremonijas, kuras scenogrāfija
sasaucas ar mākslinieka darbiem.
Nesen darbu uzsākusi jauna mākslas gelerija
Cīrihē, Šveicē, kas plāno popularizēt Baltijas
valstu laikmetīgo mākslu. Uldis Mākulis kurš
pēc 17 darba gadiem Šveices Nacionālajā
muzejā nolēma atvērt mākslas galeriju ARS
28. Pašreiz, līdz februāra beigām tajā apska-

Izstāde „Wilde Seelen” („Mežonīgās dvēseles”) ARS 28 galerijā Cīrihē
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tāma latviešu un igauņu mākslinieku izstāde
„Wilde Seelen” („Mežonīgās dvēseles”), kuras
nosaukums nav nejauši izvēlēts. Tas sasaucas
ar milzīgo rezonansi izsaukušo Baltijas valstu
simtgades izstādi „Nepieradinātās dvēseles”.
Izstādē piedalās mākslinieki Peeter Allik (EE);
Aigars Bikše (LV); Sergejs Djomins (LV); Miķelis Fišers (LV); Marko Mäetamm (EE).

* * *
(D.A.)

Ņujorkā dzīvojošā jaunā komponista Krista Auznieka simfonisko darbu Crossing atskaņoja Atlantas Simfoniskais Orķestris diriģenta Roberta Spano vadībā divos koncertos šī gada 9. un 11. janvārī Atlantas simfoniskajā zālē. Crossing uzrakstīts 2018. gadā,
kad to pasūtīja ievērojamais Aspenas Mūzikas Festivāls (Denver, Colorado). Tur darbu
pirmatskaņoja 2018. g. vasarā diriģents Pat-

riks Sammerss (Summers). Pēc tam šo darbu
arīdzan atskaņoja Sarasotas Orķestris (Sarasota, Florida). Savā darbā komponists izteicis vēlēšanos klausītāju ievest „kādā citā
izdomu pilnā, utopiskā un ideālā pasaulē”.
Laikmetīgās mūzikas apskatā portālā <earrelevant.net> par Crossing izceļ skaņdarba
krāšņo tembrālo skanējumu, kā arī sarežģītās, plūstošās un mainīgās harmonijas. Tuvāka informācija par Kristu Auznieku un viņa
mūzikas atskaņojumiem un ierakstiem atrodama <www.auznieks.com>.
Spoži lecošā zvaigzne klasiskās mūzikas pasaulē – 25 g.v. latviešu pianists Daumants
Liepiņš debitēja Ņujorkā ar solo koncertu 20.
janvāra vakarā, „Opera America” koncertzālē, ko rīkoja „Get Classical” mūzikas iestāde.
Viendaļīgā programā Daumants Liepiņš ar
lielu meistarību un virtuozitāti atskaņoja divas vērienīgas klavieŗu sonātes: Roberta Šūmaņa Sonāti no. 1, op. 11 un J. Brāmsa Sonāti no. 3, op. 5. Ierakstu firma Steinway &
Sons ir lūgusi Daumantu Liepiņu ierakstīt šo
programmu jaunam kompaktdiskam, kas
būs pieejams tuvā nākotnē. Daumants ir vairāku starptautisko klavierkonkursu laureāts,
kā piem. 2019. gadā - Šveices Verbjēra festivāla „Vendome” balvas laureāts un 1. vietas
ieguvējs Marijas Kanalsas starptautiskā konkursā (Concurs Internacional de Música Maria Canals) Barselonā.
Informācija: <daumantsliepins.com>

Daumants Liepiņš
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Jaunā Gaita nr. 288. Pavasaris 2017

Leons Briedis
GAITA
Rolfa Ekmaņa piemiņai

Es ticu gaitai, kura tikai gaitā
vispilnīgāk, visīstāk sevi jūt.
Viens no tiem daudziem nezināmo skaitā
es gribētu līdz mūža galam būt
un nebeidzami iet: iet caur šo dzīvi
un cauri savai paša nāvei iet.
Tik brīvi mani pleci beidzot ir – tik brīvi,
un tā kā divi ābeļzari zied,
pat augļos neriesušies, noguruši,
bet laimīgi, cik laimīgi vien būt
spēj tie, kas nemanāmi un tik klusi
iet savu gaitu gaitā tai, ko jūt
kā vienīgo un nebeidzamo mūžam,
kas pati sevi nenodod nemūžam.
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Henrijs Preiss. Nr. 391. Akrils uz koka. 115 × 102 cm. 2015
Skat. Lindas Treijas rakstu 39. lpp.

JAUNĀS GAITAS

LABVĒĻI

Kopš 2010. g. līdz šim ziedojuši...
Z E L T A (no $500)
Anna un Sandors Abeni
Voldemārs un Irēne Aveni
Nikolajs Balabkins
Sigurds Brīvkalns
Ingrīda un Nikolajs Bulmaņi
Oļģerts Cakars
Rita Drone
Šellija Ekmane
Andrievs Ezergailis
Līga Gaide
Rita Gāle
Vitauts Kalniņš
Andrejs un Ilona Ķīse
Ruta Kupce
Didzis Liepiņš
Guntis Liepiņš
Guna Mundheim
Arturs Neparts
Juris un Silvia Orle
Andrejs Ozoliņš
Jānis Peniķis
Juris Petričeks
Ilze Plaudis
Andris Priedītis
Kristīna Putenis
Māris Roze
Jautrīte Saliņa
Mārtiņš Saulespurēns
Ilgvars Šteins
Juris Ubāns
Lauma Upelnieks Katis
Kārlis Vasarājs
Lilita Zaļkalne
Lilija un Manfreds Zīverts
Amerikas Latviešu apvienība
Latviešu kultūras biedrība TILTS
Latviešu Rakstnieku apvienība
ANONĪMI – 2
S U D R A B A ($100 - $499)
Biruta Abuls
Pēteris Alunāns
Andrejs Baidiņš
Igors-Ivars Balodis
Ilgonis Bērsons
Evarists Bērziņš
Wilma Teness un Uģis Bērziņš
Maija Bišmanis
Uldis Bluķis
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Vendīgs auga ozoliņš
Vendīgā kalniņā:
Vara saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
LD 34 066, 12
Zīm. Agnese Matisone

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
George Neimanis
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. Riekstiņš
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 palīdzības
fonds (LRFA)
Amerikas Latviešu Tautiskā
savienība (ALTS)
SIA Drukātava
ANONĪMI – 2

B R O N Z A S (līdz $99)
Ivars Antēns
Ritvars Asbergs
Adolfs Avens
Vilnis Baumanis
Māra Beldava
Aija Bjornson
Andrejs Brošs
Jānis Dimants
Lidija Dombrovska Larsena
Lauris Eglītis
Ligita Evans
Edīte Franklin
Dace Frišs
Marta Grinberga
Ilga Harrington
Dzintra Janavs
Silvija Jones
Liena Kaugara
Ojārs Krātiņš
Tija un Maigonis Krūmiņš
Indulis Lācis
Jānis Langins
Dagmāra Lejnieks
George Liepiņš
Ieva Liepkaula
Laima Martinska
Rūta Mežavilka
Modris Morozovs
Ilze Mueller
Agate Nesaule
Baiba Ozola
Andris un Māra Padegi
Lilija Pencis
Rita Podnieks
Dzidra Purmale
Ina Purviņa
Vitolds Rācenis
Dzidra Razevska-Upāne
Austra Reine
Marga Reinholds
Silvija Rūtenberga
Gunta Semba
Ilze Šīmane
Olga Taylor
Linda Treija
Leo Trinkuns
Aina Urdze
Ieva Vidners
Astra Zemzars
Aija Zichmane
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IN THIS ISSUE
We mark the publication of our 300th
issue by glancing back at our historical
beginnings. We have reprinted two essays
from winter issue 1955 (JG #2). In the
first, Arturs Kaugars (1910-1971), a poet
and educator whose home in exile was
Kalamazoo, MI, reminds us that our true
home is Latvia. In the second, Valters
Nollendorfs, professor emeritus at the
University of Wisconsin-Madison, our first
chief editor, now chairman of the board at
the Museum of the Occupation of Latvia,
challenges the Latvian exile community to
cultivate a vibrant culture “grounded in the
past and present, but confidently looking
to the future.”
Teacher-musician Signe Rirdance reports
on a reunion performance she organized
last fall in Stockholm, Sweden, for the
rock groups “Dundurs” and “Stokholmas
spēlmaņi”. For more than half a century
their concerts and recordings have been a
vibrant part of exile/emigré Latvian culture.
In a piece titled “Pierobežas dvēsele”
(“Borderland Soul”), writer Sabīne Košeleva
talks to a librarian in the town of Kārsava,
near the eastern border of Latvia, about
what has changed and what has not
changed since the end of Soviet occupation.

Lalita Muižniece, founder of the Latvian
Studies Center at Western Michigan
University and lecturer at the University of
Latvia, shares memories of her encounters
with painter Džemma Skulme (19252019). Some of Skulme’s art is depicted
throughout the issue.

BOOKS
Contributing editor Lāsma Gaitniece
reviews two books. Anita Bormane’s Kā
var aizmirst… Dzīve Latvijā 20. gs. 20-30
gados (How can we forget… Life in Latvia
in the 20’s and 30’s of the 20th century);
and a novel set in 1930’s Leningrad Jūlija
Jakovleva’s Mednieks tieši virsū skrien
(in the original Russian, Вдруг охотник
выбегает, and in the English translation,
Tinker, Tailor).
Jūlija Dibovska, an editor with “Latvijas
Mediji”, reviews Kinomāna slimības vēsture
(Medical History of a Movie Addict) by
Viktors Freibergs, an autobiographical
account of a career of movie-making.
Contributing editor Anita Liepiņa shares
an essay on the life of French existentialist
Albert Camus.

LITERATURE
We have selections of poetry by Lolita
Gulbe, Ilmārs Šlāpins, Māris Salējs, Eva
Mārtuža, Juris Helds and Agita Draguna.
Short stories are by Oskars Vizbulis, Inga
Pizāne, Kristīne Želve, and Kristīne Ilziņa.
Our literature editor, Vladis Spāre, is a
writer who holds much sway among the
literati of Rīga.
VISUAL ART
Art editor Linda Treija, president of the
American Latvian Artists Association
(ALMA), introduces Henrijs (Henri) Preiss,
who lives and works in New Mexico. Five
of his colorful mandala-like geometrical
compositions are displayed in the body of
this issue; one is incorporated in the cover
design.

IN MEMORIAM
Nora Ikstena and Juris Kronbergs pay warm
homage to poet Leons Briedis (1949-2020).
Maija Meirāne summarizes the literary
testament of writer Benita Veisberga (19282019), and Linda Treija remembers artist
Daina Dagnija (1937-2019).

BRIEFLY NOTED
Members of our editorial team report
on recently published books, art exhibits,
music performances and other news of
cultural significance.

